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остојећи начин вредновања стања и способности Министар-
ства одбране и Војске Србије постепено губи на актуелности и 

делимично одступа од савремених трендова, због чега је у раду из-
двојен посебан проблем истраживања који је усмерен на превазила-
жење традиционалног схватања управљања учинцима, односно на 
постепено увођење процеса управљања перформансама система 
одбране. С обзиром на комплексност наведеног проблема истражи-
вања и тренутни ниво изграђености система одбране Републике Ср-
бије, предмет истраживања заснива се на сагледавању могућности 
примене процеса управљања перформансама непрофитних органи-
зација у Министарству одбране и Војсци Србије. С тим у вези, у раду 
се полази од хипотетичког става да се одређени елементи модела 
управљања перформансама непрофитних организација могу успе-
шно применити у систему одбране. Циљ рада је да се, кроз приказ 
стратешке мапе и контролне табле модела управљања перформан-
сама непрофитних организација, укаже на могућност израде сличних 
решења у Министарству одбране и Војсци Србије, уз кратак осврт на 
системе одбране појединих страних земаља. Применом методе ана-
лизе садржаја, са тежиштем на компаративној анализи разматраних 
модела, резултати истраживања су потврдили постављени хипоте-
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тички оквир. У раду је закључено да постоје објективне могућности за 
примену процеса управљања перформансама непрофитних органи-
зација у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Кључне речи: управљање, перформансе, непрофитне организа-
ције, модел, стратешка мапа, контролна табла, систем одбране 

Увод 
 

истем одбране Републике Србије доминантно егзистира у статусу непро-
фитне организације, која не тежи остваривању профита већ обезбеђива-

њу услова за стварање безбедног окружења грађана и целокупног друштва. С 
тим у вези, у највећем броју малих и средње развијених земаља систем одбране 
представља сложену и непрофитну организацију, која тежишно прави расходе и 
троши државни буџет, уз незнатна привређивања и остваривање малих прихода.  

За разлику од наведених земаља, у процесу нарастајуће глобализације све-
та, системи одбране великих сила су све више у функцији јачања сопствених 
економија, односно стицања добити по разним основама, чиме делимично доби-
јају предзнак профитне организације. У прилог томе говори и чињеница да у мно-
гим развијеним земљама непрофитне организације контролишу знатан део њи-
ховог националног бруто производа.1 Наведена и слична разматрања определи-
ла су могућност постепеног увођења и примене процеса управљања перформан-
сама у Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: МО и ВС), а тиме 
и у другим субјектима система одбране. Конкретно, у раду су обрађена три кључ-
на питања: модел управљања перформансама непрофитних организација, упра-
вљање перформансама система одбране страних земаља и предлог модела 
управљања перформансама система одбране Републике Србије. 

Предложени модел може представљати стабилну основу за даља истражива-
ња у овој области, јер ће створити услове за постепено увођење процеса упра-
вљања перформансама у МО и ВС, односно у систем одбране Републике Србије. 

Модел управљања перформансама  
непрофитних организација 

Модел управљања перформансама непрофитних организација у потпуности 
поштује стратешки правац организације који чине: визија, мисија, стратегија, 
стратешка мапа, BSC (мере перформанси, мете и иницијативе), каскадовање 
мера и систем за управљање перформансама.2 
                              

1 Berman М. Evan, „Productivity in Public and Nonprofit Organizations: Strategies and Techni-
ques”, Sage Publications, 2007, pp. 65-66. 

2 Исто, стр. 93-110. 
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Процес управљања перформансама непрофитних организација може се 
једноставно представити у облику модела који обухвата четири фазе (слика 1): 
1) планирање перформанси (дефинисање циљних нивоа), 2) мерење остваре-
них перформанси, 3) анализа и извештавање о перформансама и 4) детерми-
нисање акција унапређења перформанси. 

 

 
Слика 1 – Модел управљања перформансама непрофитних организација (Крстић, 2014) 

   
Општи модел управљања перформансама непрофитних организација обез-

беђује спровођење њихових стратешких циљева у одређеном планском периоду 
кроз развијање балансне карте (BSC мерила).3 Примена оваквог модела подра-
зумева праћење процеса реализације стратешких циљева непрофитне организа-
ције и остварује се у складу са њеним плановима, односно планским документи-
ма са јасно утврђеном (формулисаном) мисијом организације.4 Начелно, процес 
управљања перформансама непрофитних организација спроводи се кроз фазе 
планирања, вредновања и унапређења перформанси (слика 2). 

 
Слика 2 – Општи модел управљања перформансама непрофитних организација 

(Pravdić, 2011) 
                              

3 Крстић Бојан, Пешић А. М., „Балансна карта у функцији стратегијског управљања не-
профитним организацијама”, Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство, 
Београд, 2014, стр. 131-135. 

4 Robert S. Kaplan, David P. Norton, „Strategy Maps - Converting Intangible Assets into 
Tangible Outcomes”, Harvard Business School Press, Brighton, 2004, pp. 86-92. 
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Модел управљања перформансама непрофитних организација заснива се 
на развијању њихових балансних карата, чија се имплементација обезбеђује 
кроз процес који подразумева: 1) формулисање мисије непрофитне организа-
ције, 2) дефинисање визије, 3) спровођење SWOT анализе,5 4) израду страте-
шке мапе и 5) идентификовање стратегијских тема, циљева и мерила перфор-
манси.6 У односу на наведене фазе, у средишту модела налазе се циљеви не-
профитних организација, који се, ради бољег разумевања, представљају кроз 
кључне области организације, у виду графичког приказа, односно преко страте-
шке мапе (слика 3).  

 

 
Слика 3 – Стратешка мапа непрофитних организација (Pravdić, 2011)  

                              
5 Terry Hill, Roy Westbrook, „SWOT analysis: it’s time for a product recall”, Long Range Planning, 

1997, pp. 46-52. 
6 Ибид, стр. 135. 
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Процес израде стратешке мапе идентичан је процесу њене израде у оквиру 
профитних организација.7 Приказана стратешка мапа, у комбинацији са BSC кон-
цептом, омогућава успешну примену модела управљања перформансама непро-
фитних организација.8 Достигнути ниво реализације стратегијских циљева непро-
фитне организације најчешће се приказује на контролној табли (слика 4).9 

 

 
Слика 4 – Контролна табла непрофитне организације – Simplе Bank Group  

(http://stratexsystems.squarespace.com/stratexsystems-blog/2012/2/7/stratexpoint-enhan-
ced-dashboard-taster.html) 

 
Приказани модел може се успешно користити, односно имплементирати у МО и 

ВС, као и код других субјеката одбране, уз уважавање њихових специфичности. 
Зависно од области и нивоа примене модела, могу се постићи различити ефекти у 
систему одбране, што зависи од сврхе постојања и исказане мисије организације, 
односно од њених постављених циљева. Практична искуства МО и ВС у области 
управљања перформансама организације су скромна, али се значајан ослонац мо-
же пронаћи у изучавању овог процеса у системима одбране страних земаља.10 
                              

7 Pravdić Predrag, „BSC u profitnim i neprofitnim organizacijama”, op. cit., str. 46. 
8 Ibid., str. 47. 
9 Обрадовић А. Тијана, „Концепт управљања пословањем заснован на индикаторима 

финансијских перформанси”, докторска дисертација, Факултет организационих наука, Беогр-
ад, стр. 78-92. 

10 Angelis Diana, Webb Natalie, „Improving Performance Measurement in Defense Organizations”, 
The Journal of the American Society of Military Comptrollers, Monterey, 2009, str. 87-128.  
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Управљањe перформансама у системима  
одбране страних земаља 

За управљање перформансама у систему одбране неопходне су бројне ин-
формације о снагама, буџету, организацији и слично. Успешност система од-
бране, поред осталог, зависи и од способности да креира систем вредновања 
перформанси, односно од способности да прати перформансе преко различи-
тих категорија показатеља.11  

У МО и ВС нема довољно литературе о процесу управљања перформанса-
ма система одбране страних земаља. Према постојећим сазнањима, у неким 
државама најчешће се примењује цикличан модел управљања перформансама 
система одбране (слика 5). 

 

 
Слика 5 – Модел управљања перформансама одбране (Angelis & Webb, 2009)  

 
Постојећа сазнања и доступна литература указују на то да се у системима од-

бране страних земаља најчешће примењује листа балансних карата, односно BSC 
концепт. Ради бољег разумевања међусобних односа кључних области система 
одбране, овакав и слични концепти обавезно укључују и графичко приказивање 
узрочно-последичних веза, при чему се најчешће користи стратешка мапа.12 

Међу првим државама које су примениле концепт BSC у одбрани биле су: 
Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске (у даљем тексту: 
Велика Британија), Сједињене Америчке Државе и Канада.13 Касније, тај кон-
                              

11 Anthony N. Robert, Vijay Govindarajan, „Management Control Systems”, Mc Graw Hill, New 
York, 2007, pp. 120-124. 

12 Мilan Kankaraš, Dejan Stojković, Mitar Kovač, „Application of the balanced scorecard in defence 
performance management”, Međunarodni simpozijum SYMORG, Zlatibor, 2014, str. 1357-1362. 

13 Gillis H. Lee, Jerry Harbour, „Performance Measurement, a critical element in transformation 
of the Canadian Forces,” Canadian Forces College, 13 Маy 2018, 
https://www.cfc.forces.gc.ca/259/281/276/335.pdf, 13/12/2020. 
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цепт је примењен и у другим државама и организационим системима, као што 
су министарства одбране Новог Зеланда, Италије и слично. 

У раду су представљени карактеристични примери појединих елемената при-
мене процеса управљања перформансама (концепт BSC) у системима одбране 
Велике Британије и Канаде. Конкретно, у складу са предметом истраживања и 
представљеним перспективама и перформансама, предочени су њихови карак-
теристични прикази у форми стратешке мапе и контролне табле. У даљим истра-
живањима, наведени елементи могу се делимично искористити за израду моде-
ла управљања перформансама система одбране Републике Србије. 

Дакле, у домену стратегијског планирања и управљања одбрамбеним про-
цесима, систем одбране Велике Британије знатно предњачи у односу на анг-
лосаксонске и остале развијеније земље.14 Тако је, већ у првој деценији XXI 
века, у систему одбране Велике Британије успешно примењен концепт BSC, јер 
је омогућавао низ предности у односу на дотадашње процене и анализе стања 
и способности система одбране.15  

Концепт BSC који је примењен у Великој Британији заснива се на моделу који 
садржи четири перспективе: сврха (Purpose), подржавајући процеси (Enabling Pro-
cesses), ресурси (Resources) и будућe способности (Future Capabilities) – слика 6.  

 
Слика 6 – Листа усклађених перформанси система одбране Велике Британије  

(Стојковић & Стојановић, 2012) 

                              
14 Ministry of Defense the United Kingdom, „Defence Plan 2010-2014”, Department of National 

Defence, London, 2009, pp. 250-265. 
15 Ministry of Defense the United Kingdom, „Capability Action Plan”, Department of National 

Defence, London, 2010, pp. 126-140. 
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Такође, као и у систему одбране Велике Британије, слична је ситуација и при 
избору перспектива и утврђивању листе усклађених перформанси система од-
бране Канаде. Након утврђивања наведених листи, на стратешкој мапи приказују 
се међусобне везе и односи одабраних перспектива и перформанси (слика 7).  

 

 
Слика 7 – Стратешка мапа система одбране Канаде (Стојковић & Стојановић, 2012) 

 
Излазни резултати процеса управљања перформансама система одбране 

страних земаља, односно достигнути ниво реализације стратегијских циљева по-
стављених у њиховим планским документима, приказују се на контролним табла-
ма, као и у процесу управљања перформансама непрофитних организација. Да-
кле, остварени ефекти у описаном процесу начелно се интерпретирају на бази ме-
наџерске контролне табле, односно на бази тзв. семафорског приступа.16 На при-
мер, контролна табла система одбране Велике Британије је представљена за од-
ређени период, по перформансама у оквиру перспектива, а степен достизања ци-
љева приказан је бојама преко кључних индикатора перформанси на шестостепе-
ној лингвистичкој скали (слика 8): задовољавајуће (зелена боја), мање слабости 
                              

16 Дакић Павле, Ђорђевић Синиша, „Менаџерске контролне табле”, Викенд менаџмента, 
Златар, 2010, стр. 50-58.  
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(жута боја), oзбиљне слабости (роза боја), критичне слабости (црвена боја), нема 
расположивих података (бела боја) и индикатор није дефинисан (сива боја). 

 







 
Слика 8 – Пример контролне табле система одбране Велике Британије 

(https://www.gov.uk/performance/site-activity-ministry-of-defence/top-department-referrers) 
 

У отвореним изворима могу се наћи и друга визуелна решења контролне табле 
процеса управљања перформансама система одбране Велике Британије, али је за 
потребе истраживања наведени пример одабран као најподеснији. Анализирани 
елементи процеса управљања перформансама система одбране Велике Британи-
је и Канаде послужили су као идејна решења за израду одређених делова предло-
га модела управљања перформансама система одбране Републике Србије.  

Предлог модела управљања перформансама  
система одбране Републике Србије 

За разлику од описаног приступа у страним земљама, наши аутори сматрају 
да је управљање перформансама система одбране потребно прилагодити про-
цесу управљања учинцима који се примењују у непрофитним организацијама.17 
У том смислу, систем одбране Републике Србије развија способности неопход-
не за заштиту одбрамбених интереса у чијем развоју управљање перформан-
сама има веома значајну улогу.  
                              

17 Николић Дејан, Ковач Митар, Митић Влада, „Менаџмент у обрани – основне функције”, 
Војно дело бр. 1, Београд, 2019.  
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Анализа садржаја планских докумената показала је да је на основу опреде-
љења исказаних у Стратегијском прегледу одбране Републике Србије из 2015. 
године, а ради унапређења управљања у систему одбране, организацијска је-
диница МО надлежна за стратегијско планирање израдила нацрт модела упра-
вљања перформансама система одбране (у даљем тексту: нацрт модела).  

Циљ израде нацрта модела огледао се у покушају да се кроз управљање 
перформансама система одбране омогући праћење реализације стратегијских 
циљева, целовито сагледавање стања система одбране, као и брзо и једно-
ставно уочавање кључних проблема.  

Нацрт модела заснован је на концепту Листе усклађених перформанси 
(BSC), са циљем да омогући праћење организационих перформанси система 
одбране из различитих углова, њихово мерење и унапређење. Уважавајући 
специфичности система одбране Републике Србије, одређене су перспективе, 
најзначајније перформансе система одбране, начин њиховог мерења и начин 
приказивања резултата. За мерење вредности перформанси одређени су 
кључни индикатори, њихове циљне и граничне вредности.  

С обзиром на то да се не могу мерити и пратити сви индикатори, у сарадњи 
са организационим јединицама МО и ВС предложени су индикатори који указују 
на основне карактеристике перформанси – кључни индикатори. 

Идејна замисао нацрта модела јесте да буде применљив на свим организацио-
ним нивоима МО и ВС, уз примену постојећег система извештавања у систему од-
бране Републике Србије. Планирано је да се његовом применом руководству систе-
ма одбране омогући предузимање конкретних мера, ради унапређења укупног стања 
у МО и ВС. Нацрт модела обухвата три фазе процеса управљања перформансама: 
1. фаза  одређивање перспектива и перформанси система одбране; 2. фаза  ме-
рење перформанси система одбране и 3. фаза  приказивање резултата (слика 9).  

 

 
Слика 9 – Фазе управљања перформансама система одбране  

(Организацијска јединица Министарства одбране надлежна за стратегијско планирање, 2015) 



Могућности примене процеса управљања перформансама непрофитних организација у систему одбране 
 

 37  

 

Наведене фазе су сличне фазама процеса управљања перформансама не-
профитних организација.18 С тим у вези, током израде и делимичне примене 
нацрта модела, остварена су извесна достигнућа која су указала на могућност 
целовитог сагледавања стања система одбране, односно сагледана је улога 
модела у праћењу перформанси МО и ВС и мерењу реализације стратегијских 
циљева система одбране.  

Уважавајући специфичности система одбране Републике Србије, у нацрту моде-
ла предложене су четири перспективе: исходи, ресурси, процеси и развој. (слика 10). 

– Перспектива „исходи” треба да пружи податке о испуњавању садашњих 
задатака и спремности система одбране за будуће изазове. 

– Перспектива „процеси” треба да обезбеди сазнања о квалитету кључних 
процеса у систему одбране. 

– Перспектива „ресурси” треба да обезбеди информације о стању ресурса 
којим располаже систем одбране. 

– Перспектива „развој” треба да пружи податке о могућности континуираног 
побољшања и стварања вредности система одбране. 

 

 
Слика 10 – Предложене перспективе и перформансе система одбране Републике Србије 

 (Kankaraš, Stojković & Kovač, 2014) 
                              

18 Балабан Неђо, Ристић Живан, „Управљање перформансом”, M&I SYSTEMS. Co., Нови 
Сад, 2012, стр. 65-72. 
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Нацртом модела је предвиђено да свака перспектива пружи различите податке 
о систему одбране, односно о перформансама које карактеришу ефективност и 
ефикасност система одбране. Међутим, немају све перформансе исти степен зна-
чајности за систем одбране. Низак ниво појединих перформанси неће утицати на 
функционисање система одбране, односно од нивоа појединих перформанси може 
зависити његов опстанак. У том смислу, а у фази мерења учинка, одређене су ре-
лативне тежине перформанси у оквиру перспективе њиховим пондерисањем.19 

У складу са утврђеним перспективама и перформансама, израђен је пред-
лог стратешке мапе система одбране Републике Србије (слика 11).  

 
Слика 11 – Предлог стратешке мапе система одбране Републике Србије  

(Kankaraš, Stojković & Kovač, 2014) 
                              

19 Симеуновић Барбара, „Развој модела за мерење перформанси процеса”, Факултет 
организационих наука, Београд, 2015, стр. 44-88. 



Могућности примене процеса управљања перформансама непрофитних организација у систему одбране 
 

 39  

 

Израдом нацрта модела, стратегијски менаџмент МО и ВС је указао да је у 
наредном периоду потребно критички сагледати предложене перспективе и пер-
формансе, извршити њихову дораду и израдити коначну форму стратешке мапе. 

Постигнути ефекти, односно остварени учинци система одбране Републике 
Србије, приказују се на контролној табли (2). Тренутно, у МО и ВС за обраду и 
приказ података на контролној табли не постоје развијени наменски софтвери. 
Разлози за овакво стање присутни су низ година, јер у МО и ВС процесу упра-
вљања перформансама система одбране није придаван посебан значај, а по-
стојећа решења углавном су заснована на сазнањима која су настала полови-
ном прошле деценије, што се односи и на исказивање ефеката на контролној 
табли. Прецизније речено, овакав тренд није био у складу са опредељењима 
исказаним у актуелном Стратегијском прегледу одбране Републике Србије из 
2015. године, јер је у његовом уводном делу најављена израда модела упра-
вљања перформансама система одбране. Дакле, у међувремену није дошло до 
значајнијих промена, јер су приоритети у области стратегијског планирања 
усмерени на доградњу постојећег модела планирања развоја система одбране 
заснованог на способностима. Ради превазилажења насталог вакуума, потреб-
но је наставити са процесом увођења и изградње модела управљања перфор-
мансама МО и ВС, као и успостављањем јединственог информационог система 
за управљање перформансама система одбране. 

Предложени нацрт модела може омогућити одређивање и утврђивање нових 
перформанси система одбране, а мерењем учинка могу се пружити информације о 
тренутном стању, кључним проблемима и будућим трендовима система одбране.  

Имајући у виду могућности процеса управљања перформансама непрофитних 
организација у погледу предвиђања будућих трендова њиховог развоја, овај процес 
је постао све чешће предмет интересовања многобројних истраживача из области 
наука одбране.20 Прецизније речено, значајан напредак је остварен у области одре-
ђивања статуса и предвиђања тренда перформанси, чиме је указано на могућности 
примене ових поступака у процесу праћења спровођења планских докумената, а 
пре свега докумената планирања развоја система одбране Републике Србије.21  

На основу опредељења исказаних у стратегијско-доктринарним и другим 
планским документима, а ради унапређења стратегијског управљања у МО и 
ВС, указано је на перспективу развоја посебног модела управљања перфор-
мансама система одбране заснованог на различитим моделима управљања 
перформансама непрофитних организација. Развијањем посебног модела омо-
гућава се праћење реализације стратегијских циљева, целовито сагледавање 
стања система одбране, као и брзо и једноставно уочавање кључних проблема 
у току спровођења планских докумената. 
                              

20 Димић Срђан, „Стратегијско управљање транспортом у систему одбране Републике 
Србије”, докторска дисертација, Универзитет одбране, Београд, 2016, стр. 11-23. 

21 Канкараш Милан, „Унапређење функције управљања људским ресурсима у систему 
одбране”, докторска дисертација, оп. цит., стр. 33-54. 
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Слика 12 – Контролна табла система одбране Републике Србије  

(Kankaraš, Stojković & Kovač, 2014) 

Закључак 
Управљање перформансама система одбране као непрофитне организаци-

је значајно је са становишта остваривања стратегијских циљева утврђених у 
стратегијско-доктринарним и другим планским документима. У оквиру процеса 
планирања перформанси дефинишу се њихови циљни нивои и испољава се 
тежња за реформисањем традиционалног приступа процесу буџетирања у си-
стему одбране као непрофитној организацији, односно његовом померању ка 
буџетирању заснованом на резултатима, односно оствареним перформансама.  

Даљи развој процеса управљања перформансама система одбране Репу-
блике Србије треба заснивати на искуствима примене овог процеса у системи-
ма одбране страних земаља, без обзира на бројне стручне и методолошке про-
блеме, као и специфичности које се могу појавити у току финансирања система 
одбране. Такође, поред наведених сазнања, потребно је користити и искуства 
напредних непрофитних организација у земљи.  

Спроведеним истраживањем указано је на значајан број елемената непро-
фитних организација, који су примењени у току израде предложеног модела 
управљања перформансама система одбране Републике Србије, а пре свега 
на структуру модела, форму стратешке мапе и визуелни изглед контролне та-
бле. Имајући у виду наведене чињенице, нужно је нагласити да је на могућност 
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увођења процеса управљања перформансама у систем одбране као непрофит-
не организације највише утицала примена BSC концепта.  

Увођењем савремених метода, алата и техника стратегијског менаџмента, 
описани начин управљања перформансама непрофитних организација и систе-
ма одбране страних земаља може се, у форми посебног модела, успешно при-
менити у процесу управљања перформансама МО и ВС, као и других субјеката 
система одбране Републике Србије.  
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Могућности примене процеса управљања 
перформансама непрофитних организација  

у систему одбране 
 систему одбране Републике Србије, као непрофитној организацији, у пот-
пуности доминирају неекономски, у односу на чисто економске (профитне) 

циљеве. Утврђени стратегијски циљеви у планским документима система одбра-
У 
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не Републике Србије, усаглашени су са њеним одбрамбеним интересима и прио-
ритетно се остварују кроз трошење финансијских средстава, ради достизања по-
требних способности Министарства одбране и Војске Србије, као и других субје-
ката одбране. Оваква ситуација, условила је немогућност реалног оцењивања 
успешности система одбране у достизању постављених стратегијских циљева 
само помоћу уобичајених економских (профитних) критеријума, већ је захтевала 
и проналажење нових метода, алата и техника за вредновање његове ефектив-
ности и ефикасности кроз увођење неекономских (непрофитних) критеријума. 

У систему одбране Републике Србије постоји стабилан процес вредновања 
стања, оперативних и функционалних способности Министарства одбране и Војске 
Србије, као и способности других субјеката војне и цивилне одбране. Међутим, 
овакав начин вредновања постепено губи на актуелности и делимично одступа од 
савремених метода, алата и техника које примењују системи одбране страних зе-
маља. С тим у вези, у раду је издвојен посебан проблем истраживања који је усме-
рен ка превазилажењу традиционалног схватања процеса управљања учинцима 
Министарства одбране и Војске Србије, односно ка постепеном увођењу процеса 
управљања перформансама система одбране Републике Србије.  

Имајући у виду сложеност наведеног проблема истраживања и тренутни ниво 
изграђености система одбране Републике Србије, предмет истраживања се за-
снива на сагледавању могућности примене процеса управљања перформансама 
непрофитних организација у Министарству одбране и Војсци Србије. У том сми-
слу, у раду се полази од хипотетичког става да се одређени елементи модела 
управљања перформансама непрофитних организација, а пре свега стратешка 
мапа и контролна табла, могу успешно применити у току израде посебног моде-
ла управљања перформансама Министарства одбране и Војске Србије, односно 
перформансама других субјеката система одбране Репубике Србије. 

Циљ рада је да се кроз приказ стратешке мапе и контролне табле модела упра-
вљања перформансама непрофитних организација, укаже на могућност израде и 
предлога посебног модела управљања перформансама Министарства одбране и 
Војске Србије, уз кратак осврт на одређена решења у системима одбране дела 
страних земаља, а пре свега системе одбране Велике Британије и Канаде. 

Предложеним моделом је указано да постоје објективне могућности за примену 
процеса управљања перформансама непрофитних организација у Министарству од-
бране и Војсци Србије, као и у другим субјектима система одбране Републике Србије. 

Кључне речи: управљање, перформансе, непрофитне организације, модел, 
стратешка мапа, контролна табла, систем одбране 
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he current manner of evaluating the state and capabilities of the 
Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces is gradually 

losing its relevance and partially deviates from the contemporary trends, 
which is why the paper singles out a special research problem, aimed at 
overcoming the traditional understanding of performance management, 
i.e. gradual introduction of the performance management process into the 
defense system. Taking into consideration the complexity of the mentioned 
research problem and the current level of the development of the defense 
system of the Republic of Serbia, the subject of the research is based on 
the possibility of considering the implementation of the performance 
management process of non-profit organizations within the Ministry of 
Defense and the Serbian Armed Forces. In this regard, the paper starts 
from the hypothetical view that certain elements of the performance 
management model of non-profit organizations can be successfully 
implemented within the defense system. The objective of this paper is to 
point out the possibility of developing similar solutions in the Ministry of 
Defense and the Serbian Armed Forces through the presentation of a 
strategic map and the dashboard of the performance management model 
of non-profit organizations, with a brief overview of the defense systems of 
some foreign countries. By the implementation of the method of content 
analysis, focused on the comparative analysis of the considered models, 
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the research results have confirmed the set hypothetical framework. The 
paper concludes that there are the objective possibilities for the imple-
mentation of the performance management process of non-profit or-
ganizations within the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces. 

Key words: management, performance, non-profit organizations, mo-
del, strategic map, dashboard, defense system 

Introduction 

he defense system of the Republic of Serbia predominantly exists in the 
status of a non-profit organization, which does not strive to make a profit, but 

to provide conditions for creating a safe environment for citizens and society as a 
whole. In this regard, in a great number of small and medium-developed countries, 
the defense system is a complex and non-profit organization, which mainly makes 
expenses and spends the state budget, with insignificant economy and low income. 

Unlike these countries, in the process of growing globalization of the world, the 
defense systems of the great powers are increasingly in the function of strengthen-
ing their own economies, i.e. making a profit on various bases, which partly gives 
them the sign of a for-profit organization. This is supported by the fact that in many 
developed countries, non-profit organizations control a significant part of their gross 
domestic product.1 These and similar considerations have determined the possibility 
of gradual introduction and implementation of the performance management process 
in the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces (hereinafter referred to as 
the MoD and SAF), and thus in the other entities of the defense system. Specifically, 
the paper deals with the following three key issues: the performance management 
model of non-profit organizations, the performance management of foreign defense 
systems and the proposal of the performance management model of the defense 
system of the Republic of Serbia. 

The proposed model can represent a stable basis for further research in this area, 
because it will create conditions for gradual introduction of the performance management 
process in the MoD and SAF, i.e. in the defense system of the Republic of Serbia. 

Non-profit organizations performance management model 
The performance management model of non-profit organizations fully complies 

with the strategic direction of the organization including vision, mission, strategy, 
strategic map, BSC (Balanced scorecard), cascading measures and performance 
management system.2 
                              

1 Berman М. Evan, „Productivity in Public and Non Profit Organizations: Strategies and 
Techniques”, Sage Publications, 2007, pp. 65-66. 

2 Ibid, pp. 93-110. 

T 
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The performance management process of non-profit organizations can be simply pre-
sented in the form of a model that includes four phases (Figure 1): 1) performance 
planning (defining target levels); 2) assessment of achieved performances; 3) analysis 
and reporting on performance and 4) determination of performance improvement actions. 

 

 
Figure 1 – Performance management model of non-profit organizations (Крстић, 2014) 

 
The general model of performance management of non-profit organizations 

ensures the implementation of their strategic aims in a certain planning period through 
the development of a balance sheet (BSC criteria).3 The implementation of such a 
model implies monitoring the process of carrying out strategic aims of a non-profit 
organization and is conducted in accordance with its plans, i.e. planning documents 
with a clearly defined (formulated) mission of the organization.4 In principle, the 
performance management process of non-profit organizations is carried out through 
the phases of planning, evaluation and performance improvement (Figure 2). 

 
Figure 2 – General model of performance management of non-profit organizations (Pravdić, 2011) 
                              

3 Крстић Бојан, Пешић А. М., „Балансна карта у функцији стратегијског управљања 
непрофитним организацијама”, Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство, 
Београд, 2014, стр. 131-135. 

4 Robert S. Kaplan, David P. Norton, „Strategy Maps - Converting Intangible Assets into 
Tangible Outcomes”, Harvard Business School Press, Brighton, 2004, pp. 86-92. 
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The performance management model of non-profit organizations is based on the 
development of their balance sheets, whose implementation is conducted through a 
process that includes: 1) formulating the mission of a non-profit organization;  
2) defining the vision; 3) conducting SWOT analysis;5 4) development of a strategic 
map and 5) identification of strategic topics, aims and performance measures.6 In 
relation to the mentioned phases, the focus of the model are the aims of non-profit 
organizations, which are presented for better understanding through the key areas of 
the organization, in the form of a graphical presentation, i.e. through a strategic map 
(Figure 3).  

 

 
Figure 3 – Strategic map of non-profit organizations (Pravdić, 2011) 

                              
5 Terry Hill, Roy Westbrook, „SWOT analysis: it’s time for a product recall”, Long Range Planning, 

1997, pp. 46-52. 
6 Ibid., pp. 135. 
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The process of creating a strategic map is identical to the process of creating it within 
for-profit organizations.7 The presented strategic map in combination with the BSC 
concept enables the successful implementation of the performance management model 
of non-profit organizations.8 Тhe achieved level of accomplishment of the strategic aims 
of a non-profit organization is most frequently shown on the dashboard. (Figure 4)9 

 

 
Figure 4 – Non-profit dashboard - Simple Bank Group 

(http://stratexsystems.squarespace.com/stratexsystems-blog/2012/2/7/stratexpoint-enhanced-
dashboard-taster.html) 

 
The presented model can be successfully used, i.e. implemented in the MoD and SAF, 

as well as in the other defense entities, taking into account their specifics. Depending on 
the area and the level of the model implementation, different effects can be achieved in the 
defense system, which depends on the purpose of existence and the stated mission of the 
organization, i.e. on its set aims. The practical experiences of the MoD and SAF in the field 
of performance management of the organization are modest, but significant support can be 
found in the study of this process in the defense systems of foreign countries.10 
                              

7 Predrag Pravdić, „BSC u profitnim i neprofitnim organizacijama”, 38.nacionalna konferencija 
o kvalitetu života FQ2011, Beograd, 2011, str. 46. 

8 Ibid., str. 47. 
9 ОбрадовићА.Тијана,„Концепт управљања пословањем заснован на индикаторима 

финансијских перформанси”, докторска дисертација, Факултет организационих наука, 
Београд, 2014, стр. 78-92. 

10 Angelis Diana, Webb Natalie, „Improving Performance Measurement in Defense Organizations”, 
The Journal of the American Society of Military Comptrollers, Monterey, 2009, pp. 87-128. 
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Performance management in the  
defense systems of foreign countries 

Numerous pieces of information on forces, budget, organization, and similar 
things are necessary for performance management in the defense system. The 
success of the defense system, among other things, depends on its ability to create 
a system of performance evaluation, i.e. the ability to monitor performance through 
various categories of indicators.11 

There is a scarce fund of literature in the MoD and SAF on the performance 
management process in the defense systems of foreign countries. According to the 
existing knowledge, the cyclical model of the defense system performance manage-
ment is the most frequently implemented in some foreign countries (Figure 5). 

 

 
Figure 5 – Defense Management Performance Model (Angelis&Webb, 2009) 

The existing knowledge and the available literature indicate that the list of balanced 
scorecards, i.e. the BSC concept, is the most often used in the defense systems of foreign 
countries. In order to better understand the interrelationships of the key areas of the 
defense system, this and similar concepts necessarily include a graphical presentation of 
cause-and-effect relationships, where a strategic map is the most often used.12 

Among the first countries to implement the BSC concept in defense were the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as the 
                              

11 Anthony N. Robert, Vijay Govindarajan, „Management Control Systems”, McGraw Hill, New 
York, 2007, pp. 120-124. 

12 Kankaraš Мilan, Stojković Dejan, Kovač Mitar, „Application of the balanced scorecard in defence 
performance management”,Međunarodni simpozijum SYMORG, Zlatibor, 2014, str. 1357-1362. 
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United Kingdom), the United States of America and Canada.13 Later, this concept 
has been implemented in the other countries and organizational systems, such as 
the Ministry of Defense of New Zealand, Italy, etc.  

This paper presents characteristic examples of individual elements of the 
implementation of the performance management process (BSC concept) in the 
defense systems of Great Britain and Canada. In particular, in accordance with the 
subject of the research and the presented perspectives and performances, their 
characteristic presentations are given in the form of a strategic map and a dashbo-
ard. In further research, these elements can be partially used to develop the 
performance management model of the defense system of the Republic of Serbia. 

Thus, in the field of strategic planning and management of defense processes, 
the UK defense system is significantly ahead of Anglo-Saxon and the other more 
developed countries.14 Therefore, in the first decade of the 21st century, the BSC 
concept was successfully implemented in the defense system of Great Britain, 
because it provided a number of advantages in relation to previous assessments 
and analyses of the state and capabilities of the defense system.15 

 
Figure 6 – List of harmonized performances of the British defense system 

(Стојковић&Стојановић, 2012) 
                              

13 Gillis H. Lee, JerryHarbour, „Performance Measurement, a critical element in transformation 
of the Canadian Forces,” Canadian Forces College, 13 Маy 2018,  
https://www.cfc.forces.gc.ca/259/281/276/335.pdf, 13/12/2020. 

14 Ministry of Defense the United Kingdom, „Defence Plan 2010-2014”, Department of National 
Defence, London, 2009, pp. 250-265. 

15 Ministry of Defense the United Kingdom, „Capability Action Plan”, Department of National 
Defence, London, 2010, pp. 126-140. 
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The BSC concept implemented in the UK is based on a model that contains four 
perspectives: Purpose, Enabling Processes, Resources and Future Capabilities - Figure 6. 

Moreover, as in the British defense system the situation is similar when choosing 
perspectives and determining the list of harmonized performances of the Canadian 
defense system. After determining the abovementioned lists, the strategic map 
shows the interconnections and interrelations of the selected perspectives and 
performances (Figure 7). 

 

 
Figure 7 – Strategic Map of the Defense System of Canada  

(Стојковић&Стојановић, 2012) 

 
The outcomes of the performance management process of the defense system 

of foreign countries, i.e. the achieved level of strategic aims set in their planning 
documents, are shown on dashboards, as well as in the performance management 
process of non-profit organizations. Therefore, the effects achieved in the described 
process are generally interpreted on the basis of the manager's dashboard, i.e. on 
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the basis of the so-called traffic light approach.16 For example, the dashboard of the 
UK defense system is presented for a certain period of time, in terms of 
performances within perspectives, and the degree of the achievement of aims is 
shown in colors through the key performance indicators on a six-point linguistic scale 
(Figure 8): satisfactory (green), minor weaknesses (yellow), severe weaknesses 
(pink), critical weaknesses (red), no available data (white) and the indicator is not 
defined (gray). 

 







 
Figure 8 – Example of the dashboard of the UK defense system 

(https://www.gov.uk/performance/site-activity-ministry-of-defence/top-department-referrers) 

 
In open sources, the other visual solutions of the dashboard of the perfor-

mance management process of the defense system of the United Kingdom can 
be found, but for the purposes of the research, this example has been selected as 
the most suitable one. The analyzed elements of the performance management 
process of the defense systems of Great Britain and Canada have served as 
conceptual solutions for the development of certain parts of the proposal of the 
performance management model of the defense system of the Republic of 
Serbia. 
                              

16 Дакић Павле, Ђорђевић Синиша, „Менаџерске контролне табле”, Викенд менаџмента, 
Златар, 2010, стр. 50-58. 
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Proposal of the performance management model  
for the defense system of the Republic of Serbia 

In contrast to the described approach in foreign countries, our authors believe 
that the performance management of the defense system has to be adapted to the 
performance management process implemented in non-profit organizations.17 In that 
sense, the defense system of the Republic of Serbia develops the capabilities nec-
essary for the protection of defense interests, in whose development performance 
management plays a very important role. 

The content analysis of planning documents has showed that based on the 
commitments expressed in the 2015 Strategic Defense Review of the Republic of 
Serbia, and in order to improve management in the defense system, the MoD or-
ganizational unit responsible for strategic planning has drafted a model of defense 
system performance management (hereinafter referred to as draft model). 

The aim of drafting this model has been reflected in an attempt to enable moni-
toring the accomplishment of strategic aims, a comprehensive overview of the state 
of the defense system, as well as a quick and simple identification of the key prob-
lems by defense system performance management.  

The draft model is based on the concept of the Harmonized Performance List 
(BSC), with the aim of enabling monitoring the organizational performances of the 
defense system from different angles, their measurement and improvement. 
Taking into account the specifics of the defense system of the Republic of Serbia, 
the perspectives, the most significant performances of the defense system, the 
way of measuring them and presenting the results have been defined. To measure 
the value of performances, key indicators, their target and limit values have been 
determined.  

Since not all indicators can be measured and monitored, in cooperation with the 
organizational units of the MoD andSAF, indicators that show the basic characteri-
stics of performances - key indicators have been proposed. 

The conceptual idea of the draft model is to be applicable at all organizational 
levels of the MoD and SAF with the implementation of the existing reporting system 
in the defense system of the Republic of Serbia. It is planned to enable the 
management of the defense system to take concrete measures in order to improve 
the overall situation in the MoD and SAF. The draft model includes three phases of 
the performance management process: Phase 1 - determining the perspectives and 
performances of the defense system; Phase 2 - measuring the performances of the 
defense system and Phase 3 - displaying the results (Figure 9). 
                              

17 Николић Дејан, Ковач Митар, Митић Влада, „Менаџмент у обрани – основне функције”, 
Војно дело бр. 1, Београд, 2019, стр. 122. 
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Figure 9 – Phases of defense system performance management 

(Organizational unit of the Ministry of Defense in charge of strategic planning, 2015) 
 

The mentioned phases are similar to the phases of the performance manage-
ment process of non-profit organizations.18 In this regard, during the 
development and partial implementation of the draft model, certain achievements 
have been made, which indicated the possibility of a comprehensive overview of 
the state of the defense system, i.e. the role of the model in monitoring the 
performances of the MoD and SAF and measuring the accomplishment of 
strategic aims.  

Taking into account the specifics of the defense system of the Republic of Serbia, 
the draft model proposes four perspectives: outcomes, resources, processes and 
development(Figure 10): 

– Perspective „Outcomes” – should provide information on the fulfillment of the 
current tasks and the readiness of the defense system for the future challenges; 

– Perspectives „Processes” – should provide knowledge on the quality of the key 
processes in the defense system; 

– Perspectives „Resources” – should provide information on the state of resour-
ces available to the defense system; 

– Perspective „Development” – should provide data on the possibility of continu-
ous improvement and the defense system value creation. 

                              
18 Балабан Неђо, Ристић Живан, „Управљање перформансом”, M&ISYSTEMS. Co., Нови 

Сад, 2012, стр. 65-72. 
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Figure 10 – Proposed perspectives and performances of the defense system  

of the Republic of Serbia 

(Kankaraš, Stojković&Kovač, 2014) 
 

The draft model envisages that each perspective will provide different data on the 
defense system, i.e. on the performances that characterize the effectiveness and 
efficiency of the defense system. However, not all performances have the same de-
gree of significance for the defense system. The low level of some performances will 
not affect the functioning of the defense system, i.e. its survival may depend on the 
level of some performances. In this sense, and in the performance measurement 
phase, the relative weights of performances have been determined within the per-
spective by their weighting.19 

In accordance with the established perspectives and performances, a proposal 
for the strategic map of the defense system of the Republic of Serbia has been 
made (Figure 11). 
                              

19 Симеуновић Барбара, „Развој модела за мерење перформанси процеса”, Факултет 
организационих наука, Београд, 2015, стр. 44-88. 
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Figure 11 – Proposal of the strategic map of the defense system of the Republic of Serbia 

(Kankaraš, Stojković&Kovač, 2014) 
 

By drafting the model, the strategic management of the MoD and SAF has pointed out 
that in the coming period it is necessary to critically consider the proposed perspectives and 
performances, to update them and to create the final form of the strategic map. 

The achieved effects of the defense system of the Republic of Serbia are shown on the 
dashboard (Figure 12). Currently, there is no software developed in the MoD and SAF for 
data processing and display on the control panel. The reasons for this situation have been 
present for many years because the MoD and SAF did not consider the performance 
management process of the defense system particularly significant, and the existing 
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solutions are mainly based on the knowledge gained in the middle of the last decade, 
which also applies to the effects visible on the dashboard. More precisely, this trend was 
not in compliance with the commitments expressed in the 2015 Strategic Defense Review 
of the Republic of Serbia because in its introductory part the development of a model of the 
defense system performance management was announced. Thus, in the meantime, there 
have been no significant changes in this area, as the priorities in the field of strategic 
planning are aimed at improving the current model of planning the development of the 
defense system based on capabilities. In order to overcome the resulting vacuum, it is 
necessary to continue the process of introducing and developing the performance 
management model of the MoD andSAF, as well as establishing a unique information 
system for the defense system performance management. 

 

 
Figure 12 – Dashboard proposal of the defense system of the Republic of Serbia 

(Kankaraš, Stojković&Kovač, 2014) 
 
The proposed draft model can enable defining the new defense system perform-

ances, and performance measurement can provide information on the current state, 
the key problems and the future trends of the defense system.  

Given the possibilities of the performance management process of non-profit or-
ganizations in terms of predicting future trends in their development, this process 
has increasingly become the subject of interest of many researchers in the field of 
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defense sciences.20 More precisely, significant progress has been made in determin-
ing the status and forecasting the performance trend, which indicates the possibility 
of implementing these procedures in the process of monitoring the implementation of 
planning documents, especially development planning documents of the defense 
system of the Republic of Serbia.21  

Based on the commitments expressed in strategic-doctrinal and other planning 
documents, and in order to improve the strategic management in the MoD andSAF, 
the perspective of developing a special model of the defense system performance 
management based on different models of the performance management of non-
profit organizations is pointed out. The development of a special model enables 
monitoring the accomplishment of strategic aims, a comprehensive overview of the 
state of the defense system, as well as a quick and simple identification of the key 
problems during the implementation of planning documents.  

Conclusion 
Performance management of the defense system as a non-profit organization is 

important from the point of view of achieving strategic aims set out in the strategic-
doctrinal and other planning documents. Within the process of performance planning, 
its target levels are defined and the aspiration to reform the traditional approach to the 
budgeting process in the defense system as a non-profit organization, i.e. its shift 
towards the results-based budgeting, i.e. the achieved performance is expressed. 

The further development of the performance management process of the de-
fense system of the Republic of Serbia should be based on the experience of im-
plementing this process in the defense systems of the foreign countries, regardless 
of numerous professional and methodological problems, as well as specificity that 
may arise during the defense system financing. Also, in addition to the abovemen-
tioned knowledge, it is necessary to consider the experiences of the advanced non-
profit organizations in the country. 

The conducted research has pointed out a significant number of the elements of 
non-profit organizations, which have been implemented during the development of 
the proposed model of the performance management of the defense system of the 
Republic of Serbia, and above all the structure of the model, the form of a strategic 
map and visual appearance of the dashboard. Considering the stated facts, it is nec-
essary to point out that the greatest influence on the possibility of introducing the 
performance management process in the defense system as a non-profit organiza-
tion has been exerted by the implementation of the BSC concept. 

Introducing the contemporary methods, tools and techniques of strategic man-
agement, the described performance management model of non-profit organizations 
                              

20 Димић Срђан, „Стратегијско управљање транспортом у систему одбране Републике 
Србије”, докторска дисертација, Универзитет одбране, Београд, 2016, стр. 11-23. 

21 Канкараш Милан, „Унапређење функције управљања људским ресурсима у систему 
одбране”, докторска дисертација, оп. цит., стр. 33-54. 
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and the defense systems of foreign countries, can be successfully implemented, in 
the form of a special model, in the performance management of the MoD and SAF, 
as well as the other entities of the defense system of the Republic of Serbia. 
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Possibilities of Implementing the Performance Management 
Process of Non-profit Organizations to the Defence System 

 
he defense system of the Republic of Serbia, as a non-profit organization, is completely 
dominated by the non-economic aims, in relation to purely economic (profit) aims. The 

determined strategic aims in the planning documents of the defense system of the Republic of 
Т 
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Serbia are harmonized with its defense interests and are prioritized in achieving through spen-
ding financial resources, in order to achieve the required capabilities of the Ministry of Defense 
and the Serbian Army, as well as the other defense entities. This situation like this, conditioned 
the cause of the impossibility to real assessment of the success of the defense system in 
achieving the set strategic aims only assisted by the usual economic (profit) criteria, but also 
required searching the new methods, tools and techniques for evaluating its effectiveness and 
efficiency through the introduction of non-economic (non-profit) criteria. 

In the defense system of the Republic of Serbia, there is a stable process of evaluating 
the situation, of the operational and the functional capabilities of the Ministry of Defense and 
the Serbian Army, as well as the capabilities of the other military and civil defense entities. 
However, this manner of evaluation gradually deviates from its relevance and actuality and 
partially from modern methods, tools and techniques applied by the defense systems of 
foreign countries. In this regard, the paper singles out a specific research problem aimed to 
overcoming the traditional comprehension (understanding) of the performance management 
process of the Ministry of Defense and the Serbian Army, i.e. the gradual introduction of the 
performance management process of the defense system of the Republic of Serbia. 

Taking into consideration the complexity of the mentioned research problem and the 
current level of development of the defense system of the Republic of Serbia, the subject of 
the research is based on consideration the possibilities of application the performance mana-
gement process of non-profit organizations in the Ministry of Defense and the Serbian Army. 
In that regard, the paper starts from the hypothetical attitude that the certain elements of the 
performance management model of non-profit organizations and primarily of the strategic 
map and dashboard, can be applied in an successful manner, during the development of a 
special performance management model of the Ministry of Defense and the Serbian Army, 
i.e. the performances of the other entities of defense of the Republic of Serbia. 

The aim of this paper is to point out through the presentation of the strategic map and the 
dashboard the performance management model of non-profit organizations, the possibility to 
draft and to propose a special performance management model of the Ministry of Defense and 
the Serbian Army, including a brief overview to the certain solutions, within the defense systems 
of foreign countries and primarily to defense systems of the Great Britain and Canada. 

The proposed model indicates that there are objective possibilities for the application of the 
performance management process of non-profit organizations in the Ministry of Defense and the 
Serbian Army, as well as in the other entities of the defense system of the Republic of Serbia. 

Key words: management, performance, non-profit organizations, model, strategic map, 
dashboard, defense system 
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