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ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРОЦЕСИ УРБАНОГ  
УРЕЂЕЊА ГРАДА1 

 
Рад представља сажете и тематски фокусиране резултате научно-истра-

живачког пројекта под називом “Процеси транзиције и модернизације: улога пре-
дузетника у урбаном уређењу Новог Сада”. Да би се осветлили они сегементи пре-
дузетништва који имају своје урбано узглавље, претходно се назначавају општи и 
посебни друштвени оквири у југословенском/српском друштву, с тежиштем на 
транзицијским процесима. Посебно се приказују неки резултати емпиријског истра-
живања који се односе на: (а) улогу предузетника у урбаном уређењу града, виђену 
кроз ставове самих предузетника и (б) улогу предузетника у урбаном уређењу града, 
виђену кроз ставове грађана. Резултати истраживања показују да су транзицијски 
процеси, који у средишту имају мале и средње предузетнике у урбаним срединама, 
још увек у неразвијеној квалитативној фази.  

Кључне речи: транзиција, предузетништво, предузетници, град, грађани, 
урбани развој.   
 

На самом крају 20. века, када већ и не тако мали део света постаје вла-
сником постиндустријске стварности, други део тог истог света још увек тра-
жи свој савремени израз. Нема сумње да и југословенско, односно српско 
друштво, покушава да пронађе свој савремени профил, пролазећи кроз веома 
сложене преображаје у амбијенту сваколике кризе. У том тражењу сопст-
веног друштвеног идентитета, непрекидно се помера граница између ствара-
ња једног пространог глобалног центра и периферије у виду малих, разбаца-
них и опадајућих друштава. Ако након модерног, по природи ствари долази 
постмодерно доба (ма како оно било дефинисано), тада има смисла постав-
љати и питања о месту сопственог друштва у том мега-процесу. Чињеница је 

–––––––––––– 
1  Истраживање “Процеси транзиције и модернизације: улога предузетника у урбаном 

уређењу Новог Сада” обављено је у првој половини 2000. године за потребе ревизије Генерал-
ног урбанистичког плана Новог Сада, у сарадњи са ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови 
Сад, а у оквиру Центра за социолошка истраживања, Катедре за социологију Филозофског 
факултета у Новом Саду. Руководилац целокупног истраживања био је проф. др Љубинко 
Пушић. У теоријском делу истраживања учествовали су: проф. др Љубинко Пушић, проф. др. 
Милан Трипковић, проф. др Драган Коковић проф. др Божо Милошевић и Раденко Гачевић, 
економиста. Емпиријско истраживање, уз помоћ студената III и IV године социологије, оба-
вили су проф. др Љубинко Пушић и доц. др Гордана Вуксановић.  
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да постмодерно доба садржи у себи архивиране многе идеје и искуства која 
су се у раније индустријализованим и демократизованим друштвима већ 
готово исцрпла или пак пронашла своје трајање у реалном свету. 

Данас, у оквирима нашег, још увек снажном и дубоком кризом обеле-
женог друштва, тражимо прави израз и облик оних појава и процеса који су 
се у свету достигнуте модерности мање или више одавно заокружили. Међу 
таквим појмовима-садржајима- процесима свакако су и транзиција и преду-
зетништво.  

Мада утврђивање генералних друштвених оквира у којима (треба да) се 
одвија процес транзиције није централна тема којом се овде бавимо, она је 
необилазна у сваком социолошком (и не само социолошком) размишљању. У 
том погледу чини се да је на целокупном простору наше друштвене мисли 
тешко пронаћи иоле оптимизма или бар довољну количину рационалних упо-
ришта. Време “почетног преображаја”, односно непрекидни почетак овог 
процеса траје предуго, са несумњиво поразним друштвеним билансом, да би 
могло бити другачије. Веровања с почетка деведесетих да је пут транзиције 
онај који води модерном друштву типа који се већ одавно потврдио у Европи, 
релативно брзо су развејана. Готово сва социолошка истраживања која су 
рађена од почетка деведесетих, говоре да оптимизму у погледу начина, 
облика, брзине и коначног исхода друштвеног преображаја у Југославији и 
Србији у датим политичким, економским и културним детерминантама, ни-
како нема места. Врло различити и у сваком случају врло сложени услови и 
узроци урушавања југословенског и српског друштва – у смислу чињеница за 
истраживање друштвене збиље – нису непознаница. У било ком временском 
пресеку тог друштва да је реч, па и у овом на крају 20. века, постају јасне 
размере реченог друштвеног биланса. Оно што се у првим социолошким 
анализама квазитранзицијског процеса видело као пут ка “периферијском 
друштву”, данас се, на жалост, потврђује.2 Поглед изнутра и поглед споља на 
то исто друштво углавном се подударају, што још више удаљује изгледност 
неког скорог, рационалног и суштински квалитативног транзицијског излаза. 
Чињеница је да данас Европу чине “три класе” друштава, односно држава: 
Европа А, Европа Б и Европа Ц. Европу А чине земље Европске Заједнице, 
Норвешка и Швајцарска. У Европи Б су нове чланице НАТО – Пољска, Ма-
ђарска, Чешка, Словачка и Словенија. Остали су скоро безнадежно (рачу-
најући ту и Југославију) у Европи Ц.3 

–––––––––––– 
2 Видети, између осталог: Лазић, Младен, Систем и слом: распад социјализма и струк-

тура југословенског друштва, Филип Вишњић, Београд, 1994; Група аутора, Разарање дру-
штва, Филип Вишњић, Београд, 1994, Јовановић, Ђокица, Суноврат у заједницу, Градина, 
Ниш, 1995. 

3 Мада не научна, ово је веома интересантна и у суштини јасна подела норвешког нови-
нара Дага Халворсена о значењу и перспективи европских држава на крају 20. века, са великом 
изгледношћу да тако остане у једном непредвидиво дугом периоду. 
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Ове чињенице, које нису чак ни прелиминарна скица друштвеног амби-
јента у ком (треба да) се одвија транзиција, ипак су важни концептуални 
репери за свако, па и истраживање о улози предузетника у урбаном развоју. С 
разлогом се може поставити питање о томе како у таквим околностима пос-
матрати један друштвени сегмент, у овом случају предузетнике и њихов 
однос према урбаном развоју? Са социолошког становишта, међутим, ту нема 
никаквих недоумица. Како је одавно јасно да целину свих друштвених про-
цеса није могуће обухватити једним научним погледом, то “слику стања” 
граде многи појединачни подпроцеси. Један од таквих представља и наш 
предмет интересовања. Са друге стране, данас би напокон морало бити јасно 
да без сазнања о томе како се ти појединачни процеси одвијају, није могуће 
ни склопити слику о целини друштвеног преображаја, нити пак сагледати 
евентуална решења.  

Наизглед потпуно по страни стоји чињеница о томе да је централни део 
предузетог истраживања – “новосадски случај”. Управо у интересовању овак-
ве врсте ми видимо смисао и рационалан, дакле и модеран приступ разуме-
вању транзиције. У условима када се држава не појављује као неко ко би по 
природи ствари требало да буде први субјекат од врхунског значаја за усме-
равање процеса транзиције, појављују се појединци, групе и институције који 
не желе да се препусте таласу стихије.4 

 
*     *     *  

Обе теме, транзиција и предузетништво, појединачно или заједно, биле 
су предметом промишљања у нас; поготово у друштвеним наукама. Ови про-
цеси делимично су до сада преламани кроз социолошку, политиколошку, 
културно-антрополошку, психолошку, економску, еколошку и ређе призму 
правних аспеката. Још ређе, ове теме биле су у средишту интересовања оних 
научних погледа у којима разумевање друштвеног света резултира прагма-
тичношћу; ту се, пре свега, мисли на разна техничко-технолошка и утили-
тарно-менаџерска разумевања транзиције и предузетништва. То никако није 
необично ако се зна да је свет одувек био конструисан на начин да се у њему 
мање или више јасно чита граница интересовања за друштвене и “остале” 
проблеме. Док су промишљања о првом обично трајала дуже него што је 
динамична реалност могла да чека, на другој страни је већ долазило до мани-
фестације нових појава и снажног преобликовања друштва. 

Тако је и са проблематиком која стоји пред нама. Нагла, мада не и 
неочекивана друштвена и политичка прекомпозиција једног дела европског 
континента у последњој деценији 20. века, у тренутку је друштвене науке 
–––––––––––– 

4  Решеност да се приступи истраживању “Процеси транзиције и модернизације: улога 
предузетника у урбаном уређењу Новог Сада”, управо видимо као један важан предузетнички 
подухват оних који су преузели обавезу да одговорно планирају простор овог града. 
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ставила у позицију нужно брзог реаговања. Било је потребно што брже и 
свеобухватније анализирати, разумети и објаснити појаве сваковрсне друшт-
вене прекомпозиције. На неки начин постала је општеприхваћена синтагма о 
транзицији, мада је у социологији познато да је реч о ново-старом и не баш 
довољно прецизном одређењу једне појаве са свим елементима глобализа-
ције.5 У времену убрзаних промена које су обележиле деведесете унутар 
реченог географског и политичког простора, под транзицијом се упрошћено 
сматра померање друштва ка “неким другим”, мимо владајућих токова усме-
реним правцима, што је само донекле тачно. Није могуће, међутим, говорити 
само о процесу стварања другачијих образаца у организовању и функциони-
сању друштва, већ је conditio sine quа nоn за разумевање тог процеса – саз-
нање о узроцима и последицама напуштања платформи на којима су се одр-
жавале дотадашње идејне конструкције. То напуштање у динамичком време-
ну данашњице, неминовно прати разарање постојећег. У таквим турбулент-
ним околностима долази до стихијског урушавања великог броја духовних и 
материјалних вредности, а не до њихове транзиције. 

За потребе овог истраживања прихваћен је радни термин транзиција, 
при чему се подразумева да је реч о процесу комплексних промена које у 
себи садрже бар пет макро-проблемских кругова: социјални, економски, по-
литички, културни и еколошки.6  

–––––––––––– 
5  Транзиција је појам који је ушао у вокабулар друштвених наука пре него што је 

постигнут минимум сагласности о његовом садржају. Најчеше се сматра да је реч о преласку 
из једног (друштвеног) система у други, различитих структурних, функционалних и орга-
низационих карактеристика. Посебно, појам се везује за прекомпозицију европског политичког 
простора на самом крају овог века, при чему су у епицентру транзиције земље некадашњег 
европског политичког истока. Не може се прихватити да јер реч о појму који означава 
једноставан “прелазак” из једног система у други. Тачније је ако се каже да је транзиција син-
тагма која обједињује много разноликих садржаја у току преображаја духовних и материјалних 
вредности једног друштва. Другим речима – да се ради о процесу. Свако друштво у сваком 
тренутку налази се у стању транзиције. Разликују се само брзина и дубина промена, односно 
услови, могућности и последице тразиције. Чини се да је растакање друштва по својој природи 
дуготрајан је процес; исто као и његово грађење. Чињеница је да растакање друштва може 
бити систематско и дуготрајно, као и експлозивно односно брзо. Историја познаје оба облика и 
распознаје њихове последице. 

6 С обзиром да је први део истраживања имао намеру да конструише теоријска упори-
шта за даља, емпиријска истраживања, то је и преображај о коме је реч и транзиција као њего-
во општеприхваћено појмовно одређење – добила врло простране социолошке дефиниције. 
Опредељење да се разумевању актуелних друштвених промена приступи са неколико страна, 
јасно се исказује и самим насловима појединих целина: “Традиција, модернизација и предузет-
ништво”, “Култура као чинилац модернизације и транзиције”, “Модернизација рада и ’дуална 
економија’ у урбанизацијским процесима и “Урбани процеси и транзиција”. Читалац целине 
студије ће лако уочити да су у овим појединачним огледима социолошке диоптрије различито 
подешене, иако је реч о посматрању истог основног проблема. Налазимо да је то изузетно 
важно јер се показује сва сложеност транзицијских процеса и тиме отвара могућност да се у 
емпиријским истраживањима провере многе овде постављене хипотезе. 
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Такође, од посебне важности је један посебан макро-проблем узрочно-
последичног карактера који уједињује све посебне теме – просторни. Наиме, 
јасно је да се у сваком од пет речених кругова преображаја појављује про-
стор: једанпут као узрок, други пут као последица а најчешће и једно и дру-
го. У једном истраживању овакве врсте свакако није могуће ни апострофира-
ти а камоли развити све оне процесе унутар којих се исказује урбано дру-
штво. Оно што јесте могуће, то је да се уоче групе најважнијих и да се 
скицирају основне идеје и то, опет, не у облику упутства, савета или смер-
ница, већ пре као наговор на размишљање и евентуалну акцију. Премда је А. 
Лефевр рекао да “урбани феномен, узет у својој ширини не зависи ни од једне 
специјализоване науке”7, верујемо да “припрема” за акцију представља обно-
вљен, ојачан, професионалан и поштен, теоријски и делатни сусрет и сарадњу 
оних који друштвено промишљају и оних без којих то размишљање у односу 
на простор не би имало смисла: социолога и урбаних планера. 

Другу важну парадигму унутар социолошког и у ширем смислу друшт-
веног интересовања у оквирима новог циклуса друштвеног преображаја пред-
стављају предузетници. И ту, дакако, нема никакве научне сензационалности. 
Мноштво историјских лекција које стоје као залог искуству друштвених 
преображаја говоре да је сваки од њих започињао, добијао замајац или свој 
препознатљив друштвени профил управо захваљујући оним људима, заправо 
друштвеним групама, које смо препознавали као предузетне. По природи 
ствари друштвеног напретка, главни мотор – осим, разуме се, идеја – увек је 
био у ономе што се тако прозаично и кроз целокупну историју човечанства, 
звало новац. “Ништа у толикој мери не може да покрене људе на друштвено 
корисне напоре, као што то могу изгледи на новчану накнаду, било због тога 
што са том накнадом могу нешто да учине, било због тога што је осећају као 
вредни посед. Ово је чињеница коју добро друштво мора да прихвати, јер је 
њена мотивациона улога пресудна.”8 Док се данас у свету развијених капита-
листичких, релативно стабилизованих производних, јасно профилисаних 
класних односа и на релативно стабилним демократским принципима утеме-
љeних друштава, проблематизују нови облици корпоративних и мултинацио-
налних облика функционисања, у срединама попут наше још увек се одгонета 

–––––––––––– 
7Лефевр, Анри, Урбана револуција, Нолит, Београд, 1974, 65. 
8 Galbraith, John Kenneth, Добро друштво: хумани редослед, “Грмеч”, Београд, 1997, 11.  
  Целокупна идеја доброг друштва, како га назива Галбрајт и у чему се садржи друш-

твени смисао транзиције и шанса да ово постане процес дугог трајања – је у постојању оних 
циљева у вези са којима не смеју да постоје компромиси. Он још вели да “У добром друштву 
сви грађани тог друштва морају да уживају личну слободу, основне услове за добар живот, 
расну и етничку једнакост и потенцијалне могућности да остваре успешан живот. Потребно је 
да се схвати да ништа у толикој мери не поништава све слободе појединца, као што то чини 
потпуно одсуство новца. Поништава или своди на најмању меру. Није потпуно јасно да или би 
неко после здравог размишљања пристао да ограничене слободе које је имао становник Источ-
ног Берлина замени за положај најсиромашнијих грађана округа Јужни Бронкс у Њујорку.” 
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“прави” друштвени, политички, производни и у најширем смислу развојни 
значај предузетништва. Из искустава оних земаља које су у минулом десет-
лећу и у мирнијим друштвеним условима ушле у процес системског преобра-
жаја, још увек није јасно да или се из предузетничког друштва (ма какво да је 
оно) може директно ступити у неко ново, претпоставља се успешније и 
благодетније друштво. Отуд није необично што се два израза, транзиција и 
предузетништво, практично спајају у један; највећи број истраживања који је 
у овим срединама урађен говори да је то веза која функционише на овом 
степену преображаја друштва. 

Истраживања која су рађена у земљама са снажним друштвеним прео-
бражајем на дојучерашњем политичком истоку Европе, разноврсна су и не 
тако многобројна како се у једном тренутку може учинити. Та истраживања 
често није могуће поставити на конзистентну научну раван са које би се 
сагледали заједнички или општи услови промена, нити евентуална решења 
која из тога произилазе. На неки начин то и није могуће очекивати. Разли-
чити, пре свега политички а затим историјски и културно-генетички услови 
развоја тих друштава и модалитети социјалистичко-комунистичког наслеђа у 
протеклих пола века (али реално и даље иза тог хоризонта), од великог су 
утицаја и на облике транзицијских процеса. Транзицијски обрасци у којима 
се дешава предузетништво (понекад се сматра да их оно чак и предводи), 
често су другачији од оних који се дешавају код нас. Исто је тако важно је 
сазнање да нема ни довољно података ни релевантних истраживања о делови-
ма транзицијских процеса који се односе на урбани развој у овим постсоци-
јалистичким друштвима. У том смислу није могуће говорити о евентуалном 
искуству и упоредивости, што отежава и покушаје да се код нас приступи 
овим истраживањима.9  

Наша друштвена наука, посебно социологија, није остала без реакција 
на изазове транзицијских процеса. Постоје истраживања која говоре да је она 
правовремено уочила, анализирала и јавности испоручила сазнања о многим 
друштвеним секвенцама наше транзицијске стварности; свеједно да или је 
реч о истраживањима системских “ломова” у друштву, њиховим узроцима, 
актерима и последицама, па до многих истраживања о појединачним пробле-
мима, закључно са квалитетом свакодневног живота. Мада резултанту свих 
тих истраживања није лако уочити, јасно је да се сва сазнања морају поста-
вити на одговарајућу контекстуалну раван, пре свега ону о изузетно тегобним 
условима и крајње неповољном друштвеном амбијенту. 

Следећа важна чињеница која гради сам оквир предузетог социолошког 
истраживања је везаност за простор, тачније град. Мада је јасно да се у сва-
ком делу “друштвених преламања” град испоставља као сам центар, досада-

–––––––––––– 
9 Један број истраживања који нам је био доступан говори да се, и када је реч о просто-

ру, најчешће разматрају оне теме за које су заинтересовани страни улагачи. Истраживачки 
тимови по правили су интердисциплинарни са међународним експертима. 
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шња истраживања нису имала првенствено то и виду. У том смислу предузет 
је покушај да се проблем предузетничког акцента транзиције постави у 
урбане оквире, где се он по природи ствари и налази. Будући да је предузет-
ништво само по себи “урбана појава”, сасвим је разложно очекивати да се на 
простору града дешава и највећи број преображаја. То свакако нису само оне 
појаве и процеси који који се мање или више једноставно читају са лица града 
(дакле, у смислу директних материјалних манифестација), већ и читаве серије 
промена које имају рефлексија на друштвено биће града. Јер, ма колико то 
звучало као позната синтагма, непроменљива је чињеница да је град најрепре-
зентативнији отисак друштва у простору. На тај начин практично се дефини-
ше предмет истраживања, то јест улога коју предузетници у процесу транзи-
ције имају у односу на град. Јасно је да овако широко постављен проблем 
ипак није могуће обухватити једним социолошким погледом, ма на колико 
високу теоријску тачку он био подигнут. Ту велику улогу “друштвеног синте-
тизатора” нема ни једна посебна друштвена наука, па ни социологија. Почет-
ни наум, који је консеквентно споведен кроз истраживање и који је одредио и 
примењени метод је да се: (а) назначе они друштвени процеси који су од 
суштинског значаја за разумевање транзиције и њених посебних садржаја; 
другим речима, да се претресе “општа” проблемска раван, (б) промисле она 
теоријска питања која нас доводе на захтевану раван простора и (ц) спроведе 
емпиријско истраживање које ће пратити теоријска питања, али и ићи даље у 
трагању за одговорима на унапред постављено питање о томе какав је утицај 
предузетништва на конкретан урбани простор. Град Нови Сад представља ту 
конкретну друштвену лабораторију. 

 Наша сазнања о емпиријском социолошком искуству говоре да је Нови 
Сад први град на нашем простору где се приступило једном оваквом истра-
живању. Ова чињеница је за истраживање била од истинског, а не, како би се 
могло поверовати, формалног значаја. Није непознато да је у многим аспек-
тима друштвеног и материјалног развоја Нови Сад важио као град-образац 
складног просторног развоја; не само на подручју бивше Југославије, већ и 
једне знатно шире регије. Међутим, у веома густим и снажним транзицијским 
таласима који су се превалили преко простора Југославије и Србије, и Нови 
Сад је проживљавао и још увек проживљава многе утицаје који нарушавају 
његово друштвено и материјално биће. Социолошки поглед на улогу преду-
зетника у просторном уређивању града само је један од оних који су нужни 
не би ли се разумело како се то град преображава и не би или се наслутили 
или, можда, већ и јасно уочили они процеси којима је организовано могуће 
одоговорити. 

 
Почетна идеја, да се емпиријско истраживање појављује у функцији 

“тестирања” теоријских ставова и хипотеза (које представљају први део 
истраживања), спроведено је у мери и на начин које су наметнули услови у 
Новом Саду, као конкретној друштвеној лабораторији. Идејни круг питања 
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који је назначен у том делу чини се веома значајним управо за разумевање 
улоге предузетника у урбаном развоју града. То су: (а) веза између традиције, 
модернизације и предузетништва, (б) улога културе као чиниоца модерни-
зације и транзиције, (в) значај модернизације рада и ’дуалне економије’ у 
урбанизацијским процесима и (г) откривање повезаности урбаних процеса и 
транзиције. Разуме се да емпиријско истраживање нема ту функцију да 
директно одговара на поједина, изузетно важна питања теоријског карактера, 
али има задатак да проникне у суштину речених процеса, те да их, на методо-
лошки коректан начин, пропита и испоручи у виду конкретних резултата. У 
састављању инструмената за емпријски део истраживања (два анкетна упит-
ника  за грађане и предузетнике), посебна пажња је поклоњена управо следу 
питања која су разматрана у првом делу.  

Ко је, заправо, предузетник?10  

Чињеница да свако ново време носи собом и низ нових појмова којима 
се оно објашњава, често може да унесе забуну, поготово код оних који се не 
баве професионалним изучавањем друштава и друштвених промена. Сведоци 
смо да се у нашем друштву у последњих десетак година, у времену веома 
густих и брзих промена, десило много тога што ни једна наука, ма колико 
била ангажована, објективно није у могућности да “савлада”. Истовремено, 
чини се да су све промене које се дешавају нове, што такође ствара одређену 
конфузију, како за истраживаче друштвене збиље, тако и за оне који, будући 
“само” обични људи, у свему томе мање или више (не)вољно учествују. Када 
је реч о новим појмовима, тада су они од прворазредног значаја за разуме-
вање процеса промена. Али ту настају и проблеми јер се суочавамо са ново-
старим процесима и појавама који већ садрже релативно познате појмове и 
који се, опет, у новим временима разумевају на нове начине. Тако је и са 
предузетницима. Сви знамо да се они ни у нашем друштву нису појавили тек 
у потоњем времену транзиције, али колико до јуче ни наука ни “остали” за 
њих нису били посебно заинтересовани. Ако кажемо да је у социологији 
појам предузетништва и предузетника елабориран, тада нам не преостаје 
ништа друго него да одређене дефиниције прихватимо. Ту се, међутим, 
суочавамо са доста разуђеним дефиницијама, с обзиром да је социолошко 

–––––––––––– 
10 За разлику од предузетништва, експлицитна дефиниција предузетника у теоријском 

делу није била понуђена. Процењујемо да за овакав “редослед” постоји ваљан и истовремено 
веома једноставан разлог. Ако на теоријском нивоу, са једне стране, и руковођени искуством 
оних средина у којима су се “предузетничка” друштва конституисала релативно давно, са 
друге стране, знамо шта предузетништво јесте  да ли нам то даје довољно снажно упориште 
за тврдњу да се и у “нашим условима” остварују истоветни облици предузетништва и ствара 
тип предузетника? Коначно, целокупно истраживање и јесте имало за циља да се у првом ко-
раку препозна ко је то у конкретном случају “наш” и посебно још “новосадски” предузетник”. 
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интересовање за ову појаву старо бар две стотине година.11 Такође, као и код 
многих других друштвених процеса који имају универзална значења, њихово 
разумевање понекад веома тешко допире до реалности јер се на том путу 
изгуби нужни контекст: временски, историјски, културни, еколошки. То 
значи да бисмо данас са доста тешкоћа повезали првотна тумачења значаја и 
друштвене функције предузетника у једном рано “капитализованом и 
индустријализованом” друштву и овом нашем, на самом почетку 21. века, на 
пример. Отуд се у овом истраживању радије ослањало на оне социолошке 
интерпретације појма предузетника које су познате из истраживања у чијем 
центру су се већ налазила оваква разматрања.12 Мада често дескриптивне, ове 
дефиниције су утолико интересантније за једно шире разумевање и покушај 
да се предузетници “доведу у град”, за шта смо посебно заинтересовани.  

У очевидно веома важном и упоредо сложеном послу дефинисања 
појмова који се користе у социолошким истраживањима, постоји и она друга 
страна без које нема истинског разумевања друштвених појава – конкретна 
просторна и културна стварност или у нешто слободнијем али не и нетачном 
смислу – свакодневица. Шта то у нашем случају значи? То да су се у усло-
вима југословенске (и српске) транзиције и предузетништво и предузетнички 
дух обликовали на посве “нестандардан” начин и том околношћу задобили 
многа значења са префиксом “такозвана” или “новокомпонована”. Обе ове 
одреднице упућују на нешто што стоји са друге стране озбиљности али, на 
жалост, не и наше стварности. Сасвим јасно се препознаје чињеница да се 
процес друштвеног преображаја код нас догодио у околностима другачијим 
од оних у ‘осталим’ земљама на овом геополитичком простору. Дуготрајна 
политичка нестабилност, економска неконзистентност која иде чак до дест-
руктивности и национална карактерологија, учинили су да речене одреднице 
збиља постану огледало нашег облика транзиције и предузетништва. 
Савремени друштвени процеси који су из темеља протресли оно што би се 
могло сматрати да представља “наслеђени” систем вредности, истовремено 
су изазивали дубинске структуралне и функционалне поремећаје. Отуд није 
необично да се у свакодневном животу срећемо са изразима “такозвана тран-
зиција”, “буразерски капитализам”, “озакоњена отимачина”, “квазидемократ-
ски пут у нигде” и слично. Друштвени миље побрканих вредности, спољни 

–––––––––––– 
11 Саy, Јеаn Baptiste (1767-1832.), а према: Drucker, Peter, Inovacije i preduzetništvo, 

Привредни преглед, Београд, 1991, 46. 
12 Више него остали социолози код нас, овим питњима бавио се С. Болчић. Посебно је 

значајно истраживање Тегобе преласка у предузетничко друштво: социологија “транзиције” у 
Србији почетком деведесетих, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, 
Београд, 1994. Сажет приказ различитих дефиниција предузетништва и предузетника из 
поменуте студије, дат је и као увод у посебан тематски блок Зборника “Предузетништво и 
социологија”, Одељење за филозофију и социологоју Филозофског факултета у Новом Саду и 
Матица српска, Нови Сад, 1993, 85-89. Избор дефиниција које се овде дају, ослањају се на 
поменути извор и следе иза текста означеног*. 
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услови који практично изнуђују промене и унутрашња друштвена криза која 
је ескалирала до неслућених граница, нису били продуктивно тле за преду-
зетништво какво се у смислу дефиницијама (ма какве оне биле) среће у лите-
ратури или какво се манифестовало у једном броју земаља Источне и Цент-
ралне Европе (Чешкој, Пољској и Мађарској, пре свега, мада и ту у различи-
тим облицима). У таквом друштвеном понору и могло се десити да су преду-
зетништво и предузетници постали власници пежоративних значења која 
нису само обележја лаичког разумевања њихове друштвене улоге, већ често 
веома реално оцртавају друштвену збиљу и пред истраживаче постављају 
немале проблеме. С обзиром да их је наметнуо живот сам, они су често вред-
нији и јасније описују друштвено стање него што је то у стању било која нау-
ка. Оно што се у социологији означава наводницима у смислу “нових преду-
зетника”, у животу се изговара као “новокомпоновани богаташи” и слично. У 
културном кључу ту препознајемо низ особина које прате друштва у слому: 
субкултурне моделе чији креатори могу да буду неке групе предузетника, 
носиоце културне травестије, градитеље малограђанског менталитета, поду-
пираче интелектуалне инфериорности и томе слично. Да би се све ово разу-
мело, било би неопходно посегнути за снажним аналитичким апаратом. Тек 
тада би се открило који облик свести обликује предузетнике и који су доми-
нантни вредносни судови. То би ван сваке сумње претпостављало снажна 
социо-културна, социо-антрополошка и социо-психолошка истраживања. Ми, 
разуме се, нисмо имали за постављени циљ једно овакво научно одгонетање, 
али смо имали све то у виду приликом састављања инструмената за емпириј-
ски део истраживања. Оно што свакако није био наум и што није резултирало 
оним што следи, јесте олако уопштавање. Свест о томе да предузетништво и 
предузетници имају интереса да “користе” градски простор, да желе активан 
и професионалан дијалог и партнерски однос са урбаним планерима, те да све 
ово покреће друштва, ставила је предузетничку етно-карактерологију у други 
план. 

Из свих ових разлога сматрамо да у нашем истраживању није било нео-
пходно поћи од дефиниције предузетништва и предузетника in stricto sеnsu, 
бар у оном делу који се односи на почетна теоријска разматрања. У емпи-
ријском делу истраживања пут доласка до дефиниција био је по свој прилици 
нестандардан, бар када је реч о етаблираном социолошком методу. Наиме 
конкретне могућности, односно “новосадски узорак” и потреба циљаног ист-
раживања које је повезано с проблемима просторног развоја града, опреде-
лили су такав пут. 

 
Емпиријски део пројекта подразумевао је веома сложен истраживач-

ки програм, при чему су окосницу представљала два анкетна упитника: 
грађани (43 питања) и предузетници (56 питања).13 
–––––––––––– 

13 Анкетни упитник и целокупно емпиријско истраживање представља заједнички рад 
аутора овог рада и доц. др Гордане Вуксановић, са следећим садржајем:  
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• Структура предузетничких делатности у граду:  

Велика гужва 
 

У складу са почетним дефиницијама предузетништва и предузетника, 
определи смо се да емпиријски део истраживања усамеримо ка оној група-
цији која се препознаје као “мали и средњи приватници”.14 Познато је да су 
структурне промене које су настале код нас, једним значајним током ишле и 
у правцу прекомпозиције друштвеног и државног власништва. Унутар тог 
процеса дошло је до својинске трансформације већег броја предузећа, те су се 
појавили такозвани “велики предузетници”, с дојучерашњим искуством у 
управљању друштвеним и државним предузећима. У једном сасвим другом 
правцу развијало се предузетништво које је користило недостатке системског 
усмерења транзицијских токова, брзо друштвено урушавање и околности сво-
јеврсног привредног хаоса, из чега су настали други “велики предузетници”. 
Ниједна од ове две велике групе није била у центру наших интересовања.15 

–––––––––––– 
1.  КО СУ ПРЕДУЗЕТНИЦИ?  
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИЦИМА (Структура предузетничких делат-

ности у граду; Велика гужва; “Лична” карта предузетника у Новом Саду; Да ли је тачна пре-
тпоставка да се за предузетнички посао опредељују млађи и “људи у најбољим годинама”? Да 
ли је предузетништво мушки посао: Сусрет предрасуда и реалности; Да ли су новосадски пре-
дузетници “формално” квалификовани за тај посао? Предузетништво као традиција, трајно 
опредељење или погодан тренутак?     

3. КАКО СЕ ГРАДИ СЛИКА О ПРЕДУЗЕТНИЦИМА? (Да ли је ово време у коме се 
обликују карактерне особине предузетника? Да ли од свега тога град има користи?  

4. ПРЕДУЗЕТНИЧКО ИСКУСТВО: “УЛАЗНИЦА” ЗА  МОДЕРНИЗАЦИЈУ (Како у 
Новом Саду “расте” предузетништво? Комуникације са тржиштем;    

5. ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЗГЛЕД ГРАДСКОГ ПРОСТОРА (Где се налази предузетнички 
простор и како он постаје одговарајући за делатност? Просторна концентрација или декон-
центрација предузетника? Град очима предузетничког интереса; 

6. ГРАЂАНИ НОВОГ САДА О СЕБИ, ПРЕДУЗЕТНИШТВУ И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 
(Општи подаци о испитаницима: Како смо сазнали шта Новосађани мисле о предузет-
ницима? Друштвена платформа са које се посматрају предузетници; 

7. ПРЕДСТАВА О ПРЕДУЗЕТНИЦИМА (Предузетник је, предузетник је…; Препоз-
навање предузетника у простору; Фрагменти о изгледу Новог Сада; Поруке урбанистима.   

У раду су приказана само два поглавља која је аутор обрадио: Предузетници и изглед 
градског простора и Представа о предузетницима.  

14 У једном претходном истраживању у Новом Саду, учињен је покушај де се одговори 
на питања о улози предузетничке елите у просторном развоју града. Не доводећи у питање 
значај који успешни, “велики” предузетници имају у процесима транзиције и модернизације и 
посебно у односу на просторни развој урбане заједнице, пошли смо од чињенице да је, 
међутим, у почетној фази транзиције у којој се налази наше друштво, преовлађујући број оних 
предузетних појединаца који покушавају да се остваре у неком сопственом, “малом” бизнису. 

15 Опсежна и циљно усмерена социолошка истраживања, вероватно би помогла да се 
утврди да ли је у овим групама предузетника могуће пронаћи довољно квалитативних одред-
ница уз помоћ којих би се оправдали епитети “успешности”. У том случају било би неопходно 
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Пошли смо од претпоставке да се највећи део животних токова у друштву 
одвија у сасвим другим транзицијским трајекторијама; оним које су – не 
велика маргина, већ мало језгро свакодневице. Производња, трговина, сер-
виси, услуге – дакле све оно што бисмо могли да сматрамо да припада секун-
дарним, терцијарним и квартарним делатностима, данас, када је друштвени 
сектор практично у колапсу, одвија се захваљујући великом броју малих и 
средњих предузетника. Коначно, у граду се таква чињеница веома лако пре-
познаје као ново друштвено и просторно лице “нашег облика” транзиције.  

Наш примарни задатак у овом истраживању није био да утврђујемо 
друштвену релевантност овакве појаве, већ само да је прихватимо као чиње-
нично стање, неопходно за једно просторно оријентисано посматрање. У ист-
раживањима која су раније рађена за потребе просторног планирања, пре-
познато је да је у протеклом периоду дошло до радикалних промена у струк-
тури и организацији привреде код нас, тако да није необично што се “рас-
парчана” привреда појављује у новом облику сегментиране производње, 
сервиса и услуга.  

У актуелној класификацији предузећа и установа по врсти (типу) орга-
низовања код нас, подсећамо, постоје: јавна, предузећа, друштвена предузећа, 
приватна предузећа, задружна предузећа, предузећа за запошљавање инва-
лида, заједничке финансијске организације, службени облици удруживања, 
деоничарска друштва, друштва са ограниченом одговорношћу, командитна 
друштва, радње (правна лица), задруге, установе и такозвани други облици 
организовања. Ми смо се определили за једну знатно сведенију класифика-
цију према облику својине: друштвена, приватна, задружна и мешовита. С 
обзиром на утврђен предмет истраживања, претходна теоријска сазнања о 
карактеру транзиције у нашим условима и улоге предузетника на просторни 
развој града, природно је следило опредељење за истраживање оне групације 
која је у класификацији назначена као приватна предузећа.16  

(а) Одређивање обухватности 

Процес транзиције је по свим својим карактеристикама веома динами-
чан. У односу на предузетништво непрекидно се мења карактер делатности 
које су интересантне за започињање посла, повећава се њихова разноврсност 
а само поједине гране одражавају стабилност више од десет година. При 
томе, нема одређених правила у односу на врсту делатности. Прецизна еви-
денција о предузећима у приватној својини у граду не постоји, што не значи 
да се она не евидентирају. Познато да је да се приликом регистрације преду-
–––––––––––– 
развити комплетан вредносни инструментариј, на шта у досадашњим истраживањима нисмо 
наишли. 

16 Према неким подацима који су нам били доступни, (Студија “Концепција дугорочног 
развоја привреде Новог Сада”) произилази да је у граду 1997. године највећи број предузећа, 
преко 90%, организовано у приватној својини. Чини се да је овај податак недовољно објашњен.  



Sociološki pregled, vol. XXXV (2001), no. 1-2, str. 19–54.  
 

 
31 

зећа приватници одлучују за неколико врста делатности, не би ли тако ство-
рили формални простор за брзе промене које диктирају друштвени услови и 
тржиште. Отуда се у евиденцијама појављује већи број предузећа него што 
реално постоји. С друге стране, велики број предузећа се угаси брзо након 
започињања посла, при чему се све настале промене не пријављују. Према 
подацима који су нам били доступни за ово истраживање (Савезни завод за 
статистику), 31. децембра 1999. године на територији града Новог Сада реги-
стровано је 10.878 приватних предузећа и то: 
 

Табела 1.  Број регистрованих приватних предузећа у Новом Саду17 

Делатност број предузећа учешће % 

Индустрија и рударство 1414 13,00 
Пољопривреда и рибарство 188 1,72 
Шумарство 6 0,06 
Водопривреда - 0,00 
Грађевинарство 363 3,34 
Саобраћај и везе 189 1,74 
Трговина  6666 61,28 
Угоститељство и туризам 145 1,33 
Занатство и личне услуге 229 2,11 
Стамб.-комуналне делатности 4 0,04 
Финансијске и друге услуге 1410 12,95 
Образовање и култура 234 2,15 
Здравство и социјална заштита 28 0,26 
Друштвенополитичке заједнице 2 0,02 
Укупно 10.878 100 

 
Анкетирање предузетника било је започето са 324 упитника који се 

односе на предузетнике. Након обраде података утврђено је да се с потпуном 
сигурношћу може прихватити 281 попуњен упитник, што представља 3,3 
постотни узорак. Уз сва речена ограничења, објективно он је знатно већи.18 

–––––––––––– 
17 Према другом извору (Секретаријат за привреду Града), крајем 1999. године у 

општини Нови Сад било је регистровано 10.202 приватних предузећа, односно 8.557 у самом 
граду Новом Саду. Увид у структуру заступљених делатности речито говори да је приватно 
предузетништво најзаинтересованије за трговину (учешће 61,28%). То, међутим, није довољно 
за закључивање о евентуалном привредном значају овакве дистрибуције делатности.  

18 Узорак којим су се грађани “укључили” у истраживање вишеструко је стратификован 
(у односу на пол, старост, и простор−укупно 32 месне заједнице) и износи 0,23% од укупног 
становништва града. 
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(б) Одређивање делатности 

Опредељење да се уочи посебна друштвена групација коју означавамо 
као предузетничку, испоставило се, није једноставно у смислу операционали-
зације. Наиме, као и у већини случајева код нас, статистика само до одређене 
мере и најчешће на веома нееластичан а често и неажуран начин, прати 
промене које се дешавају у животу. Тако и у случају предузетника не постоји 
сасвим прецизно статистичко одређење унутар ког би се могло одредити које 
су делатности релевантне за предузетништво. Полазну основу представља 
стандардна подела на примарне секундарне и терцијалне делатности, унутар 
којих се налазе предузетници за које је заинтересовано истраживање.19 

 

Табла 2.  Заступљеност врста делатности 

   Укупно         % 

Финансијске и друге услуге 32 11.39 
Образовање и култура 18 6.41 
Трговина 81 28.83 
Индустрија  31 11.03 
Здравство и социјална заштита 20 7.12 
Угоститељство и туризам 20  7.12 
Пољопривреда и рибарство 14  4.98 
Занатство и личне услуге 32 11.39 
Грађевинарство 22 7.83 
Саобраћај и везе 11 3.91 
Укупно 281 100.00 

 
У одређивању заступљености појединих група делатности у истражива-

њу је прихваћена чињеница да је у протеклом периоду дошло до великих 
структурних промена у привреди и сходно томе до промена у структури 
друштвеног производа. Снажан пад у области секундарног сектора истовре-
мено је изазвао раст учешћа терцијалног сектора. Ова друштвена тенденција 
има сасвим јасне рефлексије и на учешће врста делатности за које су заинте-

–––––––––––– 
19 С обзиром да је истраживање посвећено урбаним модалитетима једног специфичног 

друштвеног феномена, природно је да се предузетници из групе примарних делатности нису 
нашли у нашем видокругу. У неком другом, шире постављеном истраживању, не би требало 
занемарити чињеницу да се град Нови Сад налази у доминантно пољопривредном окружењу, 
где се у окружујућим насељима, поред производно-сервисно-услужног предузетништва, 
развија и веома важан предузетнички однос унутар примарних делатности 
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ресовани новосадски предузетници: знатно мање учешће производних у од-
носу на услужне и трговачке делатности.  
 

(в) Одређивање просторне обухватности 

Просторни распоред приватних предузећа на територији града не под-
леже правилностима које би се могле сматрати ексклузивним. Два “стандард-
на” облика груписања позната су у сваком типу насеља, па и у градовима, без 
обзира на њихову величину и генетско-развојне карактеристике. То су: ве-
зивање за подручја становања и груписања у појединим тачкама у простору, 
односно градским центрима. Нови Сад у том погледу није изузетак. С обзи-
ром да истраживање није имало за циљ да посебно прати поједине групе пре-
дузећа, није било од посебног значаја урбанистичко усмеравање појединих 
активности у такозване радне зоне или поједине врсте градских центара. 
Уважавајући све законитости и потребе за организованим усмеравањем прив-
редних активности на подручју града, у периодима које препознајемо као 
ране транзицијске, мали и средњи предузетници “проналазе” локације за које 
им се, из мање или више рационалних разлога, чини да могу имати предно-
сти. Уколико то нису оне врсте делатности које су везане за становање, тада 
се најчешће ради о законима ренте и профита којима се одређује њихова 
локација. Но, то је питање за које је пре свега заинтересована урбана еко-
номија.  

Овде се појављује и једно питање које је, чини се, веома интерсантно у 
смислу урбаног планирања и услова у којима се одвија транзиција. Наиме, 
коришћење такозваних “параметара и критеријума” (нумерички исказ пот-
ребних или пожељних простора у односу на релевантну јединицу) у урбаном 
планирању може да се покаже неодговарајућим. Услови транзиције у фази у 
којој се налази наше друштво (које смо у теоријском делу назначили и као 
паратранзицијско), подразумевају такве друштвене конструкције које немају 
своје јасне обрисе. Покушај преласка на услове који су уоквирени назнакама 
нових процеса (првенствено доминација капитала и трансформација у погле-
ду власништва, тј. “приватизација”) говори да многа правила на које је урба-
низам био “навикнут”, престају да важе. Урбано планирање, као органи-
зована делатност и “заштитник општих интереса” покушавало је дуги низ 
година да се ослања на показатеље нумеричке природе (разуме се са својом 
квалитативном подлогом) о потребама заузимања простора и реализације 
одређених просторних функција, садржаја и објеката. У суштини, реч је о 
елементима дуговладајуће доктрине у урбаном планирању. У условима када 
се појављује прилично слободно формирање “понуде” предузетничких идеја 
и интереса и када целокупан градски простор почиње да се третира као роба, 
готово да није могуће на нивоу града као целине предвидети понашање 
великог броја предузетника.  
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Надаље, у владајућим системима локалне самоуправе, где се још увек 
“такмиче” и супротстављају дневно-политички интереси недовољно дефини-
саног политичког плурализма, ни урбаним политикама није могуће усмера-
вати појаву и дистрибуцију појединих врста делатности. Приватно предузет-
ништво има своја “правила” појављивања у друштву и сходно томе потребу 
да се реализује у простору. Шта, на пример, значи да ће се у планском перио-
ду (реализације Генералног урбанистичко плана), “примењивати норматив од 
1,6м2 бруто развијене површине по становнику за стално и повремено 
снабдевање прехрамбеним производима”, када се отварање радњи (фирми) у 
тој врсти делатности одвија према неким сасвим другачијим интересним 
критеријумима који настају ван сфере такозваног “друштвеног планирања” и 
просторног усмеравања. Или, да ће у тој делатности “бити 0.061 запо-
слених/становнику”? Слично је и са усмеравањем делатности и структурним 
карактеристикама и у другим областима. 

Коначно, истраживањем су обухваћене све месне заједнице у Новом 
Саду. 

 
 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ИЗГЛЕД ГРАДСКОГ ПРОСТОРА 
 

• Где се налази предузетнички простор и како он 
                 постаје одговарајући за делатност? 

 
Од самог почетка идеје да се истраже предузетници у Новом Саду по-

стојала је изражена социолошка и урбанистичка “радозналост” да се сазнају 
две групе чињеница: (а) на који начи се предузетници понашају у простору и 
(б) на који начин предузетници доживљавају простор града. Оба ова питања 
важна су с обзиром да, како је назначено у теоријском делу, предузетници 
представљају важан чинилац у просторном развоју града. Свакако да су 
урбанисти ти који се свакодневно сусрећу с новим захтевима за коришћењем 
градског простора. Са друге стране, транзицијски процеси којима су створени 
нови услови привређивања и очевидан замах предузетничких активности у 
граду, створили су низ ситуација у којима је веома тешко усмеравати и 
контролисати “право на град” свих његових корисника и посебно предузет-
ника. Рекло би се да нису неопходна “велика” истраживања како би се утвр-
дило да се на много начина простор града нарушава неадекватном изград-
њом.  

Овом приликом намера је да се издвајањем предузетника, као посебне 
групе која је веома заинтересована за градски простор, утврди до које мере 
њихове активности али и идеје, имају утицаја на изглед градског простора.  
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             Табела 3. Где предузетници обављају своју делатност 

   Укупно        % 

у сопственом стану 13 4.63 
у сопственој кући 54 19.22 
у помоћном објекту на сопственој парцели 36 12.81 
у закупљеном пословном простору 145 51.60 
на неком другом месту 33 11.74 
 
Може се рећи да изненађује податак да преко половине испитаника 

(51,6%) обавља своју предузетничку делатност у закупљеном пословном 
простору. На први поглед то би могло да значи да је поседовање власништва 
над локалом, који се издаје у закуп, уносан посао (што овом приликом није 
испитивано). Познато је, међутим, да је велики број локала у граду истовре-
мено слободан, односно да постоји већа понуда од потражње за слободним 
просторима за предузетничке делатности. По свој прилили реч је о податку 
који би требало проверити у односу на локације појединих таквих објеката. 
Сасвим је извесно, међутим, да је дистрибуција пословног простора у граду 
подложна елементарним правилима вредности градске ренте, одоносно 
локацијским повољностима за поједине врсте делатности, првенствено када 
је реч о трговини и занатско-услужним делатностима.  

Уколико се испитаници опредељују за одговор да предузетничку делат-
ност обављају “на неком другом месту”, тада се то односи на властити 
пословни простор.  

Сви, па и ови подаци, указују на то да је трговина “најмобилнија” де-
латност. У свим катеогоријама простора у којима се одвија предузетничка 
делатност, трговина се налази на првом месту. Тиме се још једном потврђује 
“правило” да на нивоу урбанистичког планирања није могуће предвидети 
просторну дистрибуцију појединих делатности, без обзира на планерске нор-
мативе и стандарде и тежњу да сви делови града буду равномерно покривени 
одређеним објектима и садржајима друштвене супраструктуре. (Овде је 
могуће да долази до делимично искривљених резултата, с обзиром да је 
трговина најзаступљенија од свих делатности у граду.) 

У сопственом стану, осим трговине, најчешће се обавља “нешто друго”, 
а одмах затим здравствене и услужне делатности. То истовремено значи да 
код ових делатности постоји најмања потреба за посебним простором, 
односно оним на које би урбанисти имали утицаја. Такође је очекивано да се 
највећи број производних (индустријских и занатских) делатностии одвија у 
помоћним објектима на сопственој парцели. Управо овде се може очекивати 
појава највећег броја захтева за урбанистичким интервенцијама. 
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            Табела 4.  Где, у зависности од делатности, предузетници  

                                                            обављају свој посао 
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281 

у сопственом 
 стану 

0.00 0.00 7.69 15.38 30.77 0.00 0.00 15.38 30.77 13 

у сопственој 
 кући 

7.41 11.11 5.56 16.67 29.63 5.56 0.00 9.26 14.81 54 

у помоћном 
 објекту на 
 сопственој 
парцели 

16.67 2.78 11.11 30.56 19.44 2.78 0.00 8.33 8.33 36 

у закупљеном 
 пословном 
простору 

4.83 4.14 6.21 13.79 35.86 6.21 0.69 5.52 22.76 145 

на неком 
 другом 
месту 

6.06 15.15 9.09 15.15 21.21 15.1 0.00 0.00 18.18 33 

 
Сумарно посматрано, готово половина испитаника, без обзира на делат-

ност, изјаснила се да је за потребе посла који обављају, било неопходно извр-
шити извесне грађевинске измене. Под претпоставком да су одговори на ово 
питање одраз стварног стања, једноставан закључак који се намеће је да упу-
штање у предузетнички посао захтева и улагања у простор, као и да затечени 
простор често није одговарајући.20 Од оних који су изјавили да су извршили 
одређене измене, заступљене су следеће интервенције: отварање излога, врата 
и слично (10%), рушење преградних зидова (5,4%), дограђивање неопходних 
просторија (8%), преуређивање фасаде (2,2%), нешто друго (3,4%) а 21,35% је 
изјавило да је морало да предузме више интервенција. 

Уколико прихватимо да се дограђивање неопходних просторија “нај-
озбиљнија” од понуђених грађевинских интервенција, произилази да су ти 
захвати најчешћи у улужно-производним делатностима (41,67%) а затим у 
–––––––––––– 

20 Без обзира на анонимност анкете, на основу искуственог сазнања да су код нас људи 
склони да “мање” грађевинске интервениције ураде “без папира”, реално је претпоставити да 
испитаници нису до краја желели да “открију” колико су стварно простор прилагођавали 
потребама посла којим се баве. 
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индустријској производњи (26,67%). Најмање ових измена било је у трговини 
и угоститељству: Реално је претпоставити да је у првом случају реч о 
објектима који су издати у закуп а у другом случају о објектима који су 
грађени наменски. Можда је најинформативнији податак да су готово у свим 
делатностима испитаници изјавили да су имали више грађевинских интервен-
ција, што значи да се простор непрестано прилагођава потребама.21 

У другачије посматраним подацима из ове категорије (који су такође 
добијени укрштањем) произилази да је највише интервенција на отварању 
излога и врата са фасадне стране било у трговини (45,45%), док их очекивано 
уопште није било у производним делатностима. Исти је однос и када је реч у 
улагањима у изглед фасаде. Генерално посматрано, наши предузетници мало 
улажу у реконструкције фасада. 

Изрека да су људи код нас ”сами себи најбољи архитекти” показала се 
и у овом случају. Укупно 64,77% предузетника изјавило је да током изградње 
или опремања пословно-производног простора није сарађивало са архитектом 
и то углавном када је требало извршити адаптацију доградњом неопходних 
просторија. Код оних који су сарађивали са архитектом у 14,59% случајева то 
је било консултантски а 19,93% је користило њихове пројектантске услуге. 

С обзиром на релативно слабо изражену потребу да се користе услуге 
квалификованих лица за пројектовање и опремање простора, занимало нас је 
да ли је то у било каквој корелацији са нивоом образовања предузетника. Као 
што се може претпоставити, установљен је управно-пропорционалан однос: 
што ниже образовање то је мања потреба за стручним консултацијама. 
Услуге стручних лица користило је 16,67% оних са средњом трогодишњом 
школом, 35,43% са средњом четворогодишњом школом, 33,96% са вишом и 
41,18% предузетника са високом школском спремом. 

Као куриозитет наводимо податак да су свега 2 испитаника (!) изјавила 
да су код уређења фасаде својих објекта користили услуге архитекте. 

Наведени подаци вероватно се могу сматрати делом традиционалних 
образаца у понашању, где мање образовани нису спремни да за свој новац 
користе улуге оних који имају више квалификације, сем уколико то на неки 
начин нису приморани. Да то за архитектонско-урбанистички аспект преду-
зетничког “уласка у простор” није занемарљива чињеница, подсећа и податак 
да чак 55,88% испитаника има средњу школску спрему. 

Следећа група питања односила се на препознавање потребе преду-
зетника да убудуће интервенишу на изградњи, доградњи и преуређењу свог 

–––––––––––– 
21 На овом месту сматрамо интересантним да се “уведе” и један податак из упитника за 

грађане. На питање: Да ли мислите да су објекти приватних предузетника изграђени/преу-
ређени легално, осим оних који о томе нису желели да се изјасне, знатно је већи удео (38%) 
оних који сматрају да је све то нелегално. Разлоге за овакав став грађана овом прилком нисмо 
утврђивали али се неки од оговора наслућују из њихових генералних ставова о предузетни-
цима, као о групи која на разне начине користи погодност тренутка, друштвене дезоргани-
зације и нејасне транзиције, да “освоји” ново место у друштву. 
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пословног простора. Уколико претпоставимо да су одговори о будућим гра-
ђевинским захватима били “ослобођени” подозривости у односну на аноним-
ност анкете, огромна већина (71,17%) испитника изјавила је да је задовољна 
садашњим простором и да нема намеру да у грађевинском смислу врши било 
какве интервенције.  
 
         Табела 5.   Да ли предузетници  имају потребу да нешто, у грађевинском  
                                   смислу, промене у изгледу свог пословног простора?  
                                                                (у односу на делатност) 
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280 19 18 20 47 86 18 1 18 53 

да       % 36.84 33.33 35.00 23.40 27.91 27.78 100.00 33.33 24.53 

не       % 63.16 66.67 65.00 76.60 72.09 72.22 0.00 66.67 75.47 

 
Највећи удео потврдних одговора о потребама да у наредном периоду 

обаве разне врсте грађевинских интервенција забележен је код предузетника 
у индустријским и занатско-производним делатностима. То је још један пода-
так који говори да у наредном периоду има смисла да се повећана урбани-
стичка пажња посвети управо захтевима ове групе предузетника, поготово 
што је реч о дограђивању пословних просторија код производних делатности 
и то у 71,43% случајева.  

Није неинтересантно и сазнање да се укупна потреба за отварањем 
излога или врата на фасадним странама објеката равноправно прерасподељује 
на делатност услужног занатства и трговине. Познато је да је ова врста 
интервенција и до сада представљала известан проблем, с обиром да се одви-
јала неплански, често без одговарајуће документације и да је имала утицаја на 
архитектонско-урбанистички изглед објеката и просторних целина. Највећи 
број грађевинских измена (изузев радова на отварању фасада) планирају да 
предузму предузетници који се налазе у закупљеном пословном простору. 
Могло би да се сматра да је то логична последица чињенице да се највећи 
број предузетничких послова иначе обавља у закупљеним просторима. Међу-
тим, учешће у планираним радовима у готово свим случајевима превазилази 
тај однос. 
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Просторна концентрација или деконцентрација 
                               предузетника? 

Познато је да просторна дистрибуција предузетничких активности у 
граду зависи од низа “неурбанистичких” критеријума. И поред тога, сасвим је 
разумљиво да се планерска делатност једним битним делом концентрише на 
покушаје да се оствари, са једне стране што равномерније а са друге што 
рационалније и функционално оправданије, лоцирање предузетника у град-
ском простору. Отуда је намера једне мале групе питања била да се утврди 
како предузетници у Новом Саду виде проблем концентрације и/или декон-
центрације појединих група делатности. 

Која је, према мишљењу предузетника, најбоља локација за делатности 
којом се баве? Као што се могло и претпоставити, највећи број анкетираних 
предузетника определио се за стари централни део града (35,23%), затим за 
његово непосредно окружење а најмање за два насеља која се налазе у саста-
ву Новог Сада (Сремску Каменицу – 1,78% и Петроварадин – 3,56%). Чак и 
уколико се не обраћа пажња на врсте делатности које се опредељују за поје-
дине делове града, јасно је да се наслеђена моноцентричност Новог Сада 
очима и интересом предузетника и даље види као његова предност. Такође 
није необично да су релативно густо насељена “нова стамбена насеља” нешто 
атрактивнија за предузетничке активности (12,81%) од традиционалне 
градске периферије (11,74%). 

И друга претпоставка, о повезаности појединих врста делатности и 
опредељења за одређену локацију у граду, овом приликом се потврђује. 
Испоставља се да терцијалне делатности представљају веома јасан показатељ 
о односу градске ренте и профита који се остварује одређеном делатношћу, са 
највећим преференцијама на централни део града: угоститељство 72,22%, 
трговина 39,29%, здравство 35,29%, занатско-производне делатности 31,58% 
и занатско-услужне делатности 28,89%. Такође је разумљиво да индустријске 
делатности и грађевинарство, због специфичних производних захтева и 
одговарајућег радионичког простора, преферирају традиционалну или новију 
градску периферију. Оно што планере просторног развоја али и планере раз-
воја друштвене супраструктуре треба да забрине, јесте прилична незаинтере-
сованост предузетника из терцијалних делатности да свој посао обављају у 
“новим стамбеним насељима”.  

Предузетничко “груписање” у појединим деловима града (по групама 
делатности) представља јасан облик рационалног понашања који има свој 
одраз и у “планском” груписању у такозване пословно-трговачко-занатске 
центре. Две трећине испитаника је изјавило да им такав вид концентрације не 
одговара. 
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Град очима предузетничког интереса 

 Ма колико звучало као фраза, за добар урбани развој града веома је 
важно да предузетници прихватају град са свим предностима и манама. Дру-
гим речима да односи које они и град успостављају (при чему се мисли 
првенствено на локално окружење које им ствара повољан тржишни амби-
јент) буду на обострану корист. Такође је важно да предузетници могу да 
разумеју просторне услове који су детерминисани не само “општим пра-
вилима понашања у простору”, већ и оним што би се могло назвати “локални 
урбанистички амбијент”. У том погледу урбанисти у условима транзиције 
имају задатак са којим се раније углавном нису суочавали: да препозњу пот-
ребе предузетника и да истовремено припреме такав стратегијски и техничко-
оперативни апарат којим ће предузетницима изаћи у сусрет, али на начин да 
се не поремети ни један елеменат наслеђене позитивне праксе урбаног 
планирања у граду. Коначно, познато је да је Нови Сад у транзицијски период 
унео просторни склад који је представљао једну од његових истинских и 
препознатљивих вредности. Такође је чињеница да се у временима транзи-
ције у последњих десет година догодо читав низ друштвених промена које су 
онемогућиле урбано планирање да понуди такве просторне одговоре, дакле и 
оне који се односе на предузетнике, који би спречили неодговорно и неплан-
ско коришћење градског простора. 

Да ли је друштвени и просторни амбијент Новог Сада подстицај или 
препрека развоју предузетништва? Велика већина анкетораних предузетника 
(69,35%) изјавила је да су услови за бављење предузетништвом у Новом Саду 
бољи него у другим градовима у нашој земљи. 

А шта предузетници мисле о томе да ли су у неком другом граду у СРЈ 
бољи услови за бављењем њиховим послом? Из Новог Сада би у другу 
средину, пошто сматрају да постоји бољи амбијент за развој предузетништва, 
радо отишли они који се баве занатско-производном делатношћу, док они 
који се баве индустријском производњом у највећем броју случајева (89,47%) 
сматрају да је Нови Сад сасвим добро место за предузетништво. Невезано за 
предузетничку делатност којом се баве, они који не сматрају да је Нови Сад 
најповољнији амбијент за предузетништво, у највећем броју случајева наводе 
Београд. 

А како предузетници виде просторни изглед Новог Сада? У урбаној 
социологији је познато да доживљавање градског тотала није могуће, већ је 
целокупна когнитивна представа града сачињена од “секвенци” које пред-
стављају репродукцију менталне слике града сваког појединца. Та слика 
града веома је сложено структурисана и њено одгонетање у највећој мери 
приопада социјалној психологији. Такође је познато да поједине групе (без 
обзира да ли је реч о старосном, полном интересном, класном или каквом 
другом критеријуму) могу објективно истоветне просторне координате виде-
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ти сасвим другачије. Према томе, није нам био циљ да трагамо за посебности-
ма које чине “поглед на град” предузетничке популације, него првенствено да 
се кроз једно глобално питање размотри да ли они који град доживљавају 
“очима интереса”, имају јасне представе о томе како се мења просторни 
изглед града. Рекло би се да нико, па ни они који на било који начин креирају 
изглед Новог Сада, немају разлога да буду посебно задовољни. Чак 44, 48% 
испитаних предузетника сматра да изглед града стагнира. Ово питање не 
садржи у себи посебан социолошки квалитет али довољно јасно говори да 
велики број испитаника, у ствари, нема сасвим јасну представу о просторном 
изгледу града. Они који критички посматрају његове промене у 22,78% 
случајева сматрају да се те промене одвијају нагоре. Дакле, свега трећина 
испитаника у просторном развоју града види мењање набоље.  

Покушај да се види како изгледа поглед на мењање града у зависности 
од година старости испитаних предузетника показује следедеће: највећи број 
предузетника који сматра да се простопрни изглед града мења нагоре, налази 
се у старосној групи 30-34 године и затим равномерно опада према млађим и 
према старијим групама. Са друге стране, преко половина испитаника у 
најстаријој групи (55,56%) сматра да се изглед Новог Сада мења на боље. 
Због великог учешћа “неутралних” одговора било би погрешно закључивати 
о значају појединих старосних група у формирању представе о мењању 
просторног изгледа града.  

Међутим, чини се знатно интересантнијим погледати да ли су дужина 
боравка у Новом Саду и поглед на квалитет промена у просторном изгледу, у 
вези.  
 

Табела 6.  У ком правцу се, према мишљењу предузетника, 
                                      мења просторни изглед Новог Сада? 
                                     (у односу на дужину боравка у Новом Саду) 
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набоље   % 5.43 2.17 4.35 4.35 16.30 21.74 8.70 30.43 6.52 92 
стагнира  % 2.40 0.00 4.80 9.60 13.60 16.00 14.40 34.40 4.80 125 
нагоре    % 4.69 1.56 3.13 0.00 12.50 26.56 6.25 40.63 4.69 64 
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Закључак може бити веома једноставан: предузетници-староседеоци 
највише у односу на све групе сматрају да се изглед Новог Сада мења нагоре. 
Да ли је реч о сентименту према некадашњем изгледу града или збиља 
преовладава осећање да се брзе промене које се дешавају у граду негативно 
одражавају на његов узглед, тешко је утврдити; поготово што се у истој 
групи налази и највећи број оних који сматрају да се промене изгледа града 
одвијају набоље. Уколико посматрамо одговоре предузетника у свакој 
појединачној групи, како би се избегле деформације због непропорционалног 
узорка, добија се готово унисон податак  да се изглед Новог Сада мења 
набоље. Најснажнија подршка мењању изгледа града долази од стране оних 
предузетника који су у овој средини провели мање година. Заправо, могло би 
се тврдити да је мишљење о квалитетима мењања просторног изгледа града у 
обрнутој пропорцији са дружином боравка. Ми не знамо из којих средина 
потичу предузетници коју су у последњих десет година дошли у Нови Сад и 
какве су “моделе” градског развоја понели у свом искуству. Но, за планере 
просторног развоја може бити од значаја чињеница да су они који дуже 
бораве у Новом Саду, а баве се предузетништвом, све мање задовољни њего-
вим променама. 

Како изгледа када се “сучеле” погледи грађана и погледи предузетника 
о променама просторног изгледа Новог Сада? 
 
                     Табела  7.     У ком правцу се, према мишљењу испитаника,  
                                                   мења просторни изглед Новог Сада?  
                                                            (предузетници и грађани) 
 

 предузетници грађани укупно 
 број % број % број % 
набоље 92 32.74 123 24.60 215 27.53 
стагнира 125 44.48 205 41.00 330 42.25 
нагоре 64 22.78 170 34.00 234 29.96 

 
Може се закључити да, генерално, изглед Новог Сада стагнира; такво 

мишљење има 42,25% свих испитаника. Ми бисмо рекли да је пре реч о томе 
да већина испитаника нема довољно јасно профилисану представу о томе шта 
значи “просторни изглед града”, односно да нема способност за такву 
рецепцију. У погледу оцене о мењану набоље или мењању нагоре, мишљења 
испитаника у укупном скору су готово подељена, с тим да су грађани више 
критички расположени према променама, сматрајући их незадовољавајућим у 
34 % случајева.  

Шта је то што предузетници са једне и грађани, са друге стране, виде 
као позитивно а шта негативно и што произилази из несумњивог ширења 
предузетништва у граду?  

 



Sociološki pregled, vol. XXXV (2001), no. 1-2, str. 19–54.  
 

 
43 

 
                            Табела  8. Која је најзначајнија позитивна последица 
                                                     ширења предузетничке делатности?  
                                                               (предузетници и грађани) 
 

предузетници грађани укупно  
број % број % број % 

простор се боље одржава 
          

17 6.05 24 4.80 41 5.25 

лакше и брже се 
 задовољавају многе  
потребе становништва      

102 36.30 191 38.20 293 37.52 

смањује се број 
 незапослених  

83 29.54 127 25.40 210 26.89 

већа “понуда” утиче на 
 квалитет и цену роба и 
 услуга                      

58 20.64 71 14.20 129 16.52 

нешто друго 
        

8 2.85 9 1.80 17 2.18 

нема позитивних 
последица         

13 4.63 77 15.40 90 11.52 

 
Представе о квалитету предузетничког присуства у граду груписане су 

око одговора за које можемо сматрати да представљају облик испуњења 
“опшег друштвеног интереса”. Примећује се да су у обе групе испитаника 
одговори подједнако дистрибуирани. Лакше и брже задовољавање потреба 
становништва за појединим врстама производа, услуга и свакодневних пот-
реба, које се као одговор јавља у највећем броју случајева код предузетника и 
код грађана, заиста спада у групу видлијивих последица ширења предузет-
ништва. Затим, сасвим је природно да се у времену проблематичне транзи-
ције каква је код нас на сцени, када је велики број радноспособног становни-
штва без посла и када привреда готово да и не функционише, један број људи 
запошљава у сектору приватног предузетништва. Готово трећина предузет-
ника и четвртина грађана наводи то као важан циљ предузетничке делатно-
сти. (У неким другим истраживањима било би неопходно сазнати колико 
људи у граду запошљава приватно предузетништвно, с обзиром да до прециз-
них званичних података није могуће доћи; делом и због тога што ни сами 
предузетници често не ажурирају податке о запосленима.) Ни трећи по реду 
аргумент о позитивним последицама ширења предузетништва  да већа 
понуда утиче на квалитет и цену роба и услуга  није могуће спорити с обзи-
ром на очевидност у пракси.  

Појава малих и средњих предузетника у простору наших градова у 
последњих десетак година, за већину људи ненавикнутих на “изненађења” у 
погледу заузимања и уређивања простора, начина изградње као и врсте 
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објеката, често представља нешто на шта се тешко навикава. Некако на самом 
почетку кисоци су се испоставили као главни “објекти” у којима се одвија 
предузетничка делатност: од производње и занатско-услужних делатности, до 
свеприсутне трговине.22 Питања о томе на који начин предузетници дожив-
љавају своју појаву у простору груписали смо око минорних просторних 
“појава”, желећи управо тиме да им оставимо простора да предложе нешто 
много значајније.  

Може се сматрати разумљивим да о ширењу предузетничких делат-
ности у граду сами предузетници имају позитиван став.  

Да ли се, према мишљењу предузетника, уочавају негативне последице 
ширења предузетничке делатности? Најчешћи тип образложења у релативно 
малом броју оних предузетника који сматрају да негативне последице шире-
ња предузетништва ипак постоје, односи се се на уситњавање предузетнич-
ких послова и нешто што би се могло назвати потребом за једнаком 
третманом. Типични одговори су следећи: 

 У граду је превише киоска и контејнерских радњи. 
 Сви желе да буду предузетници, а то је апсурдно. 
 Многи раде посао за који нису стручни ни образовани. 
 Предузетници доприносе бесправној изградњи јер све можете добити 

новцем. 
Већина примедби спада у домен “општег” карактера и не уочавају их 

само предузетници, већ и грађани. 
Да ли се, у позитивном смислу, одржавање простора који користе при-

ватни предузетници разликује од одржавања простора у њиховом непосред-
ном окружењу? Мишљења предузетника и грађана у односу на ова питања 
веома су приближна. Наши предузетници и грађани сматрају да се у смислу 
одржавања њихова улога најчешће позитивно одражава на улепшавање 
фасада (38,43, односно 35,98%). Управо у оваквом одговору налази се и про-
стор за размишљање свих оних који се на различите начине баве изгледом 
града. Ако знамо да свега трећина приватних предузетника користи услуге 
архитеката приликом уређивања и опремања свог пословног простора, тада се 
можемо упитати нису ли предузетници постали сами “улепшивачи” градских 
фасада. Са друге стране, грађани у разноврсности која иде до “шаренила”, у 
простору најчешће запажају промене у изгледу фасада. Чињеница је да је са 
замахом предузетништва у граду дошло и до “улепшавања” зграда које су 
деценијама биле запуштене, јер је у временима нејасних власничких односа 
мишљење, да о изгледу зграда треба да води рачуна “неко други” а не сами 
грађани, било веома распрострањено. Реч је о једном веома важном крите-
ријуму за изглед градског простора. Петина предузетника и готово трећина 
грађана није у просторима које уређују и одржавају сами предузетници ви-

–––––––––––– 
22 У посебном одељку истраживано је како грађани реагују на ове појаве. 
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дела ништа што се разликује од простора о којима се брину остали корис-
ници.  

Као и код већине истраживања, испоставља се да испитаници у погледу 
групе којој припадају налазе знатно више карактеристика са позитивним него 
са негативним предзнаком. Тако су и предузетници у 88,26% случајева изја-
вили да се у негативном смислу одржавање простора који користе приватни 
предузетници не разликује од одржавања осталих простора у њиховом 
непосредном окружењу. Они те негативности, дакле, препознају али не и 
потребу да се то стање мења. 

С обзиром на циљ истраживања, веома је важно сазнање о томе да ли 
новосадски предузетници у урбанистима виде партнере. (Оригинално пита-
ње које је постављено предузетницима гласи: Шта мислите да ли су урба-
нисти наклоњени предузетницима?) Сматрамо великим изненађењем да је 
највећи број предузетника искористио могућност да на то питање не пону-
ди одговор. Слутимо да разлог томе може бити и извесна сумња у аноним-
ност анкете, односно “опрез” да се не замере урбанистима. Ипак, готово 
четвртина испитаника је одговорила да осећа ту наклоност урбаниста али 
одговори готово у целости нису у позитивном контексту. Најчешће се срећу 
следећи одговори (директно пренети из упитника): 

 Могућ је договор, спремни су на сарадњу. 
 То им је у интересу, јер нуде нове локације. 
 Да, али предузетници не знају то да искористе јер нису довољно 

упознати са радом Завода за урбанизам. 
 Због зараде. 
 Предузетници купују наклоност урбаниста. 
 Наклоњени су им уз одговарајућу суму новца. 
 Ако се плати, и то “дебело”. 
Очевидно је да је распон одговора о наклоњености урбаниста предузет-

ницима изузетно велик, мада се у суштини своди на два типа: (а) сарадња 
постоји на обострану корист и (б) урбанисти су ту “само да искористе” пре-
дузетнике. За квалитетнију анализу овако важног питања за урбанисте, било 
би неопходно проступити опсежнијим урбано-социолошким истраживањима. 
Преосталих 17,08% предузетника сматра да им урбанисти нису наклоњени, 
али су изостала образложења која би била социолошки употребљива. 

Како је један од циљева истраживања био и тај да урбанисти боље 
“упознају” захтеве и проблеме са којима се у простору сусрећу предузетници 
(мимо оних података до којих урбанисти долазе у свакодневном послу, одго-
варајући на разне захтеве предузетника у погледу простора) природно је и 
питање о томе “шта би у погледу организације простора за приватне преду-
зетнике предложили Заводу за урбанизам”. 

Релативно мали број предузетника искористио је могућност да се на 
овај начин “обрати” урбанистима. То се може повезати са преовлађујућим 
бројем оних испитаника-предузетника који раније нису имали став о томе да 
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ли су им урбанисти наклоњени. Сви одговори могу се сврстати у неколико 
група:  

(а) критички, који се односе на праксу “загушења” града неусловним 
објектима и неадекватним садржајима у предузетничкој делатности, (по чему 
се често изједначавају са грађанима), типа: 

 Нема мале привреде у гаражама, склоништима, бицикланама. 
(б) критички, који се односе на доживљену праксу у начинима 

урбанистичког третмана, типа: 
 Да једнаки принципи важе за све предузетнике. 

(в) двосмерно критички, у смислу процедуре за добијање дозвола, типа: 
 Пооштравање критеријума у сваком погледу. 
 Поједностављивање процедура у сваком погледу. 

(г) прагматични, који проблем предузетника посматрају са становишта 
делатности којима се баве, типа: 

 Планирати изградњу тржних центара ван територије града, по 
узору на праксу која је позната из других средина. (У више случајева наводе 
се искуства Будимпеште). 

(д) партнерски (али не и оптимистички), који урбанисте види као оне 
који помажу предузетницима, типа: 

 Урбанисти нуде значајну помоћ приватним фирмама, али људи 
код нас немају навику да питају “паметније” за помоћ, нити имају у било кога 
поверења. 

 
У доста случајева јасно је да предузетници не разликују сасвим делат-

ност Завода за урбанизам од оних служби које су у граду задужене за издава-
ње разиличитих дозвола везаних за предузетничку делатност. Претпоставка је 
да једним делом то зависи од система информисања које потиче од градских 
служби, али и од самих предузетника који се за проблеме реализације преду-
зетништва у простору занимају само кроз “сопствени случај”. 

Представа о предузетницима 

У првом делу истраживања, код теоријског осветљавања питања 
предузетништва, учињен је покушај да се одреде место и улога предузетних 
група људи у процесима транзиције и модернизације у нас. Довољно јасно је 
показано да се у условима у којима се одвијају речени процеси и у времену 
урушеног система друштвених вредности, формира и слика о предузетништ-
ву и предузетницима, умногоме различита од оне која се може пратити у дру-
штвима која су кроз ова искушења промене друштвене стварности прошла 
раније, или пак у оним срединама где се у процес транзиције ушло у стабил-
нијим политичким и јаснијим економским околностима. Отуд није необично 
што се код нас често и предузетништво и предузетници стављају под знаке 
навода. Међутим, такође је јасно да се, без обзира на све аномалије друш-
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твеног амбијента у најширем смислу речи, унутар ког се одвија процес тран-
зиције и модернизације, предузетне групе људи појављују као својеврсни 
“мотори” економских преображаја и стварања нове прерасподеле улога уну-
тар наслеђених стратификационих пирамида. Освајање економске и политич-
ке моћи доводи и до нових спољних манифестација које људи препознају и 
дају им одређена вредносна обележја. У социологији је познато да се питање 
конструкције социјалног профила одређене групе или појединаца заснива на 
веома разуђеном низу структурних обележја. Исто тако, познато је да су у 
грађењу социолошке представе изузетно важна она обележја по којима те 
групе желе да се на видан начин издвоје из “стандарда” средине у којој се 
налазе. Појава није нова, нити се може односити само на наше прилике и на-
ше предузетнике. Међутим, у временима брзих промена вредносних система, 
као што је код нас случај, ова спољна обележја постају итекако снажни 
индикатори осталих друштвених промена.23  
 

• Шта грађани мисле о предузетницима? 
 
        Табела  9.  Ко је, према мишљењу грађана, приватни предузетник  

 
Укупно 

% 

неко ко има “властити бизнис” 182 36.40 
неко ко има идеје како неки посао треба да се ради 79 15.80 
неко ко има идеје како да заради новац 104 20.80 
неко ко се “снашао” у друштву 72 14.40 
неко ко жели да помогне друштвеном напредовању 36 7.20 
нешто друго 26 5.20 
без одговора 1 0.20 
 

Може се сматрати да Новосађани сасвим јасно препознају да је преду-
зетништво повезано са “поседовањем средстава за производњу” и да се то 
затим повезује са “идејама како да се заради новац”. Простор да се одговори 
“нешто друго” што би, можда, говорило о општедруштвеним циљевима 
развоја предузетништва, није искоришћен. Свега 7,2% испитаника је изјавило 
да је приватни предузетник неко ко жели да помогне друштвеном напредова-
њу. Да ли то значи да наши грађани још увек не верују да је предузетништво 
у функцији општедруштвеног напретка или, можда, на тај начин препозанају 

–––––––––––– 
23 У нашој социологији и публицистици у последњих десетак година појавило се доста 

наслова који критичким али и “обичним проматрачким” оком прате промене које се дешавају у 
свету наших предузетника. Отуда, осим резултата научних и стручних разматрања овог 
проблема, данас постоји изграђен и читав “систем” пежоративних значења којима се каракте-
ришу предузетништво и предузетници у нас. 
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друштвене околности у којима нема места за идеје о колективној добробити 
када су у питању групни интереси? 

Готово равноправно на трећем месту најзаступљенијих одговора су два, 
по квалитету прилично удаљена мишљења. О позитивним врлинама преду-
зетника у смислу идеја како неки посао треба да се уради, изјаснило се 15,8% 
грађана а као људе који су се “снашли” у друштву види их 14,4% грађана. 

Интересантно је погледати и како на ово питање гледају припадници 
различитих генерација Новосађана. Може се рећи да старији грађани, мимо 
уврежених представа, не виде предузетнике као оне који су спремни само да 
искористе тренутак за зараду новца. Најзаступљеније мишљење код грађана 
од 55 година па на више је да је реч о људима који имају “властити бизнис”, 
док слика о предузетницима као о онима који су се “снашли у друштву”, 
долази на друго место. Сасвим је очекивано да се у групама оних у “средњим 
годинама”, у којима се налази и највећи број предузетника, најређе налазе 
одговори који су везани за “сналажење у друштву “ или повољан тренутак за 
зараду новца. Интересантно је да готово четвртина најмлађе анкетиране 
популације (до 24 године) сматра да су предузетници они који имају идеје 
како да се заради новац. Да ли ће у наредном периоду ово бити један од 
главних мотива за покретање неког новог предузетништва, и поред оваквог 
одговора, није могуће са сигурношћу тврдити. 
 

• Како грађани препознају предузетнике  
                                  на основу изгледа? 
 

Табела 10.  Које је, према мишљењу грађана, најкарактеристиније 
                                   спољно обележје предузетника?  
 

 
Укупно 

% 

Поседовање великог стана или куће 76 15.20 
Поседовање скупог аутомобила 81 16.20 
јавно коришћење мобилног телефона24 36 7.20 
облачење којим се издваја из окружења 19 3.80 
кретање у друштву “познатих” 63 12.60 
излазак на елитна места 15 3.00 
нешто друго 37 7.40 
нема спољних обележја 173 34.60 

 

–––––––––––– 
24  Када је крајем 1999. године формиран упитник “мобиломанија” још није била узела 

маха. 
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Према мишљењу грађана, предузетништво је “посао као и сваки други” 
јер се у највећем броју случајева (34,6%) они својим изгледом не издвајају из 
окружења. Исто толико испитаника, међутим, сматра да су обележја попут 
поседовања великог стана или куће, односно скупог аутомобила, карактерис-
тична за наше предузетнике. Од других стереотипа најзаступљеније обележје 
је “кретање у душтву познатих” које је, претпостављамо, карактеристично 
само за предузетничку елиту. 

Да ли су предузетници повезани са политичарима и политичким стран-
кама истински је веома тешко утврдити. Познато је, међутим, да се путеви 
формирања економске и политичке моћи веома често укршатају, ако се већ и 
не поклапају. Као што је у предтранзицијским временима било познато да 
успешан директор мора бити члан владајуће странке, тако се верује да и у 
овим временима започетог политичког плурализма и друштвене транзиције 
то “правило” и даље важи. Познато је да су многу успешни пословни људи 
код нас веома тесно повезани са одређеним политичким странкама. То више 
није чињеница која било кога може да изненади Такав резултат произилази из 
питања упућеног грађанима. Готово половина испитаника-грађана сматра да 
таква веза постоји а образложења такве повезаности веома су слична и своде 
се на поједностављен однос задовољавања економских интереса обе групе. 
Најчешћи одговори су следећи: 

• Колико то погодује њиховом послу. 
• Да, али само велики предузетници. 
• Да, јер као члан неке странке има више погодности, гледања кроз 

прсте. 
• Сви они уновчавају ту повезаност, посебно чланови политичких 

странака. 
• Предузетници су припадници одређене странке, поготово оне која је 

водећа. 
• Да, да би добили одређене дозволе. 
• Да, јер су упућени на нека питања која познаје мањи круг људи. 
• Чим се развије посао, тражи се да предузетник буде политички 

активан. 
• Због пореза и да би отворили фирму. 
• То је предуслов. 
• Тако могу да зараде велик новац за кратко време. 
Како грађани процењују да предузетништво има низ краткорочних и 

дугорочних предности, као и то да предузетништво захтева полтичку мими-
крију, да ли то тада значи да многи од њих желе да постану предузетници? 
Ово укрштање пружа интересантан податак о томе да преко половине оних 
који би желели да се баве предузетништвом, сматра да веза између политич-
ких странака, односно политичара и предузетника постоји. Дакле, они 
препознају ту праксу али немају ништа против ње. Нешто испод половине 
испитаника који не би желели да се баве предузетништвом, такође верују да 
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та веза постоји. Чини се да око стварне слике не може бити дилеме: мада 
45,83% оних који већ јесу предузетници верује да таква веза не постоји, 
37,5% предузетника сматра да та веза постоји; рецимо да они то најбоље и 
знају. 

Локалне, градске власти у систему политичког плурализма какав је код 
нас на сцени, компоноване су по принципу припадања одговарајућим поли-
тичким странакама, тако да се врло тешко може говорити о истинској профе-
сионализацији посла. У условима нестабилног политичког стања, таква прак-
са никако није добар пут за дугорочно планирање урбаног развоја. Уколико 
предузетници на неки начин јесу повезани са политичарима и политичким 
странкама а у систему локалне самоуправе важан елеменат представаља 
политички фактор, тада се као логичан закључак намеће и постојање веза 
између “градских власти” и предузетника25  
 

Табела 11.   Да ли су предузетници, по мишљењу грађана, 
повезани са неким из “градске власти”?26 

 
  

Укупно 
% 

да (образложите одговор) 220 44.00 
не 69 13.80 
не знам 208 41.60 
без одговора 3 0.60 

 
Највећи број анкетираних грађана (44%) сматра да су предузетници 

повезани са ниеким из “градске власти”. Анализу садржаја из образложења 
одговора о повезаности предузетника са градским властима готово да није 
потребно обављати. У образложењима преовладава унисоност око тога да је 
за само функционисање предузетништва неопходно познавати неког из “град-
ске власти”. Чак и када то познанство не постоји, грађани верују да је мито 
ствар која их врло директно повезује. Најкарактеристичнији одговори су 
следећи: 

• Да, јер се често пуштају у рад објекти који немају све потребне доз-
воле. 

• Јер је повезаност на обострану корист. 

–––––––––––– 
25 У истраживању нисмо дефинисали шта се подразумева под појмом “градске власти”, 

не желећи да на тај начин испитаницима сугеришемо одређену линију по којој би се евен-
туално могло закључивати о таквој повезаности. Радије смо желели да тај појам оставимо 
отвореним, те да га, у складу са сопственим представама о функционисању града, грађани сами 
обликују. То се види и из појединачних образложења одговора. 

26 У делу у коме се покушава да скицира “профил” нашег предузетника, ово питање 
такође је разматрано, али у контексту формирања генералне представе о предузетницима. 
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• Да, јер предузетници који нису повезани са њима тешко могу да 
напредују. 

• Да, због обостраних користи и различитих врста шпекулантских 
трансакција. 

• Да, јер се никако другачије не може добити никаква дозвола. 
• Да али не сви; најпре због погодности у вези са локацијама и доно-

шењем решења. 
• Зато што обављају и бесправне послове. 
• Обичан грађанин не може да добије одређене папире ако није повезан 

са градским властима. 
• Предузетнику је у интересу да што пре започне посао, а то се може 

само потплаћивањем градских власти. 
• Зато што градске власти обезбеђују “поене” захваљујући предузет-

ницима. 
• То се види по баштама и тезгама у центру града. 

 
Мада су образложења различита, заједнички именилац повезаности 

предузетника и некога из “градских власти” је обострани приватни интерес. 
Као и код питања повезаности предузетника са политичарима и политичким 
странкама и у случају “градских власти”, грађани који би се упустили у 
приватни бизнис, сасвим добро препознају ову везу и “обавезу” (48,82%). То, 
такође, зна и 29,17% оних испитаника који су већ предузетници. Ови подаци, 
осим што имају обележје тренутка са снажно израженим поремећајем друш-
твених вредности (где се “посао” обавља уз помоћ познанстава и подмићива-
ња) представљају својеврстан аларм за који нисмо сигурни коме је, на нивоу 
града, упућен. За урбани развој Новог Сада ово је оптерећујуће сазнање а за 
урбане планере онеспокојавајуће. То што урбани планери могу доћи у ситуа-
цију да поверују како се простор заузима и изграђује мимо њихових намера 
(планова), никако није олакшавајућа околност за озбиљно нарушавање град-
ског амбијента. 

Препознавање предузетника у простору 

 У последњих десетак година просторни изглед Новог Сада се у мно-
гим детаљима али и неким битним стварима, мењао онако како то урбанисти 
нису увек замишљали а грађани очекивали. Са таласом “ослобођеног” тржи-
шта и слабљењем друштвене контроле у свим сегментима који су морали да 
“воде” транзицију, веома убрзано су еродирани многи напори да се градски 
простор негује као узорна грађена целина.  

На који начин грађани Новог Сада уочавају промене које су у простор 
унели предузетници? 
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Табела 12.    Да ли и на који начин грађани уочавају присуство 

предузетника у својој непосредној околини 
 

 
Укупно        % 

уочљиви су “локали” 250 50.00 
уочљиви су рекламни панои 96 19.20 
уочљиве су рекламе у разноврсним средствима 
мас. комуникација 

113 22.60 

нешто друго 14 2.80 
присуство предузетника није наглашено 27 5.40 

 
 

Половина грађана уочава да су у последње време у граду појавио ве-
лики број “локала” а затим и да су се у обраћању предузетника тржишту до-
годиле велике промене. У уводном делу назначено је да просторна дистрибу-
ција предузетника не подлеже одређеним “правилима”, те да није било могу-
ће одабирање анкетног узорка предузетника на основу територијалне распро-
страњености. Ипак, чињеница је да постоје делови града, посебно центар и 
густо насељена стамбена насеља, где је оучљива већа концентрација преду-
зетника, те је интересантно погледати како грађани у појединим деловима 
Новог Сада виде раширеност предузетника. Потврђује се претпоставка да су 
“локали” најуочљивији у густо насељеним деловима града, првенствено у 
“новим стамбеним насељима”. У мноштву нових “локала” грађани уочавају и 
присутво појединих делатности али и начин на које се оне реализују у про-
стору. 

Која врста објеката је за грађане најуочљивија? Како показују подаци, 
најуочљивије су трговинске радње. То одговара доминантној заступљености 
трговине у делатностима приватних предузетника и, између осталог, може 
да говори о новом квалитету у погледу опслужености појединих делова 
града. Међутим, на другом месту се налазе објекти које смо означили као 
“киосци” (25,4%), с обзиром на њихову очевидну експанзију у граду, што не 
значи да се у њима не обавља и трговина, док су на трећем месту “бутици” 
(23%), што представља релативно нов облик предузетничке експанзије. 
Процењујемо да ова група података говори и о карактеру предузетничке 
иницијативе у граду која никако не одражава пожељну структуру ширења 
предузетништва. Премда су истраживањем обухваћени грађани и оних 
месних заједница где се према подацима налазе индустријске и занатско-
производне делатности (углавном у зонама индивидуалног становања и на 
широј градској перииферији) грађани њихово присутво готово да и не регис-
трују. Да ли то значи да разноврсна производња, која се често налази непо-
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средно у зонама становања, не угрожава озбиљније само становање, овом 
приликом није било могуће установити. 

Закључивању у вези са објекатима које грађани најчешће уочавају у 
неспосредном окружењу треба приступити обазриво, с обзиром да није сас-
вим сигурно шта за грађане истински значи најближе окружење. Из урба-
нистичких истраживања о когнитивном мапирању, познато је да се градски 
простор опажа “са задршком” и да постоји могућност искривљивања слике. 
Грађани често у одговор у коме сами дефинишу територијалност, уносе 
представе о одређеном проблему са знатно ширег простора. 

Да ли предузетници остављају “трагове у простору” које су грађани у 
стању да уоче? Премда је реч о веома разуђеној групи показатеља, овом при-
ликом концетришемо пажњу само на оне сегменте који се односе на простор. 
Дакле, која је, према мишљењу грађана, најзначајнија негативна последица 
ширења предузетничк активности? Како је уочено да су, према мишљењу 
грађана, киосци најзаступљенија врста предузетничких “објеката”, није 
необично да највећи број њих (36,6%) сматра да се ширењем предузетништва 
“нарушава традиционални изглед града”. Није познато шта грађани сматрају 
да представља традиционалне градитељске и обликовне белеге на лицу града 
али и само запажање има вредност јер говори о изградњи у простору као 
чиниоцу ремећења вредности које су они прихватили. 

Највише сензибилитета за традиционалан изглед града изражавају ста-
новници старог централног дела града. Најизраженије мишљење да ширење 
предузетништва доприноси ремећењу јавног реда и мира показују становни-
ци нових стамбених насеља, првенствено због угоститељских објектата који 
се налазе у колективним стамбеним зградама. Може се сматрати очекиваним 
да највећи број грађана у старом градском центру као главну негативну 
последицу ширења предузетничке делатности види недостатак паркинг 
простора и то у 44% случајева. Остали понуђени одговор нису значајније 
заступљени, с тим да на остављена могућност да грађани сами дефинишу 
своју представу о негативним последицама ширења предузетничких делат-
ности, није искоришћена. У једном детаљнијем урбано-социолошком истра-
живању вероватно би се могло допрети до садражаја податка да, ипак, једна 
петина Новосађана сматра да ширење предузетништва не оставља негативан 
траг у њиховом непосредном окружењу. 
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ENTERPRENEURS AND THE PROCESSES OF URBAN  
DEVELOPMENT OF THE CITY 

 
This paper presents the abridged and focused results of the research project under 

name “Processes of a transition and modernization: a role of enterpreneurs in the urban 
development of Novi Sad”. In order to clarify those segments of enterprising which have 
the urban origins, the global and particular social limits in Yugoslav/Serbian society are 
previously indicated, with focus on the transitive processes. There are especially shown 
some results of the empiric research, which refer to: (a) the role of enterpreneurs in the 
urban development of the city, seen through the attitude of enterpreneurs themselves and 
(b) the role of enterpreneurs in the urban development of the city, seen through the attitude 
of citizens. The results of researches show that a transitive processes, which have in focus 
small and medium enterpreneurs in urban environments, still are at the undeveloped quali-
tative stage. 

Key words: transition, enterprising, enterpreneurs, city, citizens, urban development. 


