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Сажетак: Конкурентска предност постаје кључно питање не само раста и развоја предузећа него прије 
свега његовог опстанка. Шта је циљ а шта последица бити у предности у односу на конкуренцију? То се 
огледа, прије свега, у остварењу екстрапрофита, који ствара основу за обезбјеђење континуитета 
проширене репродукције. Та предност се, према Портеру, може двојако остварити: разноликошћу и 
нижим трошковима. 
Гдје је основни извор стицања конкурентске предности? Проведена истраживања у последњих неколико 
година недвосмислено указују на то да је извор конкурентске предности у иновативности организације. Та 
иновативност не подразумијева само иновацаије у области производа и технологије, него прије свега 
иновације у области менаџмента. Треба створити услове у организацији да иновативност буде 
самообавеза сваког запосленог, и то сваког дана. Само тако се могу очекивати адекватни резултати. 
Пресудну улогу у стварању повољне климе за иновације имају лидери, чија се улога драстично мијења у 
односу на досадашњу праксу. За мањак иновативности није крив систем, него они који њиме управљаjу. 
Кључне речи: иновација, конкуренција, екстрапрофит, лидер, управљање, резултати. 
  

Abstract: Competitive advantage is becoming a key question regarding not only company’s growth and 
development, but especially its survival. What is a goal and what is a consequence of having an advantage in 
comparison to the competition? 
It results especially in achieving extra profit, which creates the basis for ensuring continuous increase in 
production. According to Porter, there are two ways for realization of this advantage: through diversity and 
through lower costs. What is the main source of competitive advantage? The research in the past few years has 
clearly shown that the source of competitive advantage was based on the innovativeness of the organization. 
The innovativeness does not mean only innovations in product and technology area, but above all innovations in 
management area. It is necessary to create conditions within the organization, so that the innovativeness 
becomes an every day obligation of the employee himself. That is the only way for expecting the adequate 
results. Crucial role in creating favorable climate for innovations play leaders, whose role drastically differs from 
the former praxis. The responsibility for lack of innovativeness does not bear the system, but those who manage 
the system. 
Keywords: innovation, competition, extra profit, leader, managing, results. 

Увод     

Циљ овога рада је био да укажемо на значај стицања и одржавања конкурентске 

предности предузећа, као и узрока који „доводе“ до тога да неко предузеће буде 
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успјешније у односу на друга. Исто тако смо покушали да јасније позиционирамо 

процес иновирања у предузећу. Наиме, многи који се баве овом проблематиком 

праве двије основне грешке. Једна је да иновирање поистовјећују с 

креативношћу, а друга је да иновације представљају као привилегију 

управљачког врха. Иновирање мора бити „привилегија“ и самообавеза свих 

запослених у предузећу. 

Исто тако смо покушали да укажемо на то да иновација није само везана за 

производ и технолошки процес. Иновацију смо „везали“ за комплетан 

репродукциони циклус, од производње, преко расподјеле, до размјене и 

потрошње. Неспорна је чињеница да се коначни резултат „наше“ иновације види 

у појачаној куповини наших производа или услуга, или пак у повећању профита 

због нижих трошкова пословања. Посебно смо хтјели да укажемо на то да у 

условима глобализације и конкуренција добија глобални карактер. Ако нисте 

спремни да иновирате, нисте у позицији ни да се носите с конкуренцијом. Самим 

тим ћете нестати с тржишта. 

Хтјели смо да у раду укажемо на неопходност скраћивања животног 

циклуса не само производа него и стратегије. Бирократска организација се 

замјењује организацијом „танком као папир“, гдје је кључна улога лидера, а 

лидера не бира хијерархија, него га бира тим. 

1. Иновирање 

Ријеч иновација постаје све чешће коришћен термин за означавање позиције 

неког предузећа у односу на конкуренцију. Само иновативна предузећа имају 

шансу да опстану, а самим тим и да расту и развијају се. У условима 

галопирајуће глобализације, питање опстанка јесте питање оспособљености да 

будете иновативни. Термин иновација је веома често у употреби, па се поставља 

питање шта она у суштини означава. Већина људи перципира иновацију као 

нешто ново и то ново углавном вежу за нови производ или нову услугу, или, 

прецизније речено, то ново се готово искључиво веже за функцију производње.  

Међутим, иновација је много шири појам и веже се за комплетан процес 

управљања. Прије него прецизније дефинишемо процес иновација, неопходно је 

разјаснити термине креативност или инвентивност, и иновативност. 

Креативност или инвенција је, у принципу, сама идеја, без обзира на то да 

ли је опредмећена или комерцијализована у даљем поступку. Због тога се о њеној 

вриједности може говорити само посредством даље тржишне валоризације
1

. Нека 

свјетска искуства показују да ће од 1.000 идеја тек десетак имати „квалитет“ да 

се у њих улаже, а само 2-3 ће довести до изненадног побољшања. Овдје се 

                                                           
1

 На тржишту се све валоризује кроз квалитет производа или услуге који је предметом размјене. Тај 

квалитет производа је опет последица квалитета процеса менаџмента, односно процеса управљања у 
предузећу. 
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поставља питање како стимулисати људе да „производе“ идеје, односно да буду 

креативни, без обзира на то што највећи дио њихових идеја не само да неће бити 

комерцијализован него неће чак бити ни озбиљније узет у разматрање. 

Иновација као материјализована, односно комерцијализована идеја, намеће 

потребу за сталним промјенама, и то промјенама у свим областима пословања. 

Овдје се већ дотичемо иновација као процеса, односно иновација у области 

менаџмента. Иновације су процес који функционисање система посматра у 

интегрисаном облику. Иновације менаџмента су пожељне и приликом 

планирања, и у процесу организовања, и у процесу производње, и у процесу 

обезбјеђења кадрова, и у процесу утицања, као и у процесу контролисања. 

Иновација је много више од простог генерисања идеја, који је у принципу и 

најлакши дио. Суштински дио посла јесте како од мноштва идеја прикупити оне 

у које вриједи улагати. 

Постоји врло много покушаја да се одговори на питање шта је то 

иновирање, односно иновација. 

„Иновација је специфичан алат предузетника, средство за промјену, као 

могућност за добар посао или услугу. Иновација се може презентовати као 

дисциплина, о њој се може учити и може се практично примјењивати“ 

(Дракер, 1991, стр. 56). 

 „Иновација је способност предузећа да реализује успјешне иновативне 

пројекте за стицање конкурентске предности“ (Портер, 2007, стр. 179). 

Кристофер Фримен је формулисао чувену тезу према којој је познат у 

свјетској економској литератури: „Не иновирати значи умријети.“  

Европска организација за економску сарадњу и развој покушала је да 

уједначи услове дефинисања иновација тако што је 2005. године „промовисала“ 

дефиницију иновација. „Иновације су значајно унапређени производи, процеси, 

нови метод  маркетинга, или нове методе предузећа у пословној пракси, радној 

средини или екстерним релацијама“ (OECD Publishing, 2005). 

Европска комисија је такође покушала да дефинише иновације као 

„унапређење и повећање обима производа и услуга и повезаних тржишта, 

успостављање нових метода производње, набавке и дистрибуције, увођење 

промјена у управљању предузећима и условима рада запослених“ (European 

Commission, December 1995). 

У принципу, иновација менаџмента значи сасвим другачији приступ 

управљању, гдје се од бирократског система организовања прелази на систем, 

како каже Шумпетер, „креативног хаоса“. 
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Приликом креирања система који би дугорочно био иновативан јавља се 

неколико проблема. То је, прије свега, проблем како мотивисати људе да се 

свакога дана и сви у предузећу баве иновацијама, а да притом не угрозе постојеће 

пословање, јер запослени дио свог радног времена посвећују проблему 

иновирања
2

. Како да од превелике „бриге“ за трошкове не „угушимо“ 

креативност запослених? Како синхронизовати рад људи у групама, јер су 

иновације све мање резултат рада појединца, а све више мултифункционалног 

карактера, и како „помирити“  дисциплину и слободу. 

Кључну улогу у креирању иновативног амбијента има лидер. Све 

иновативне компаније су давно напустиле принцип „постављања“ лидера од 

стране бирократије. Лидера промовише група или тим који је спреман да слиједи 

његове идеје и његов начин рада. Лидер има способност да „извуче“ оно 

највредније код људи и да их усмјери ка остварењу интереса предузећа, а да при 

томе буду задовољени и њихови лични интереси. Када су Била Гејтса питали гдје 

он види вриједност своје компаније (Microsoft), он је лаконски одговорио да 

„сваког јутра деведесет посто вриједности ушета у компанију, а поподне изађе из 

ње“.  

Иновација тражи експериментисање. Идеја иновације обухвата сваки 

нови начин да се нешто ради тако да се ствара нова вриједност (Јакшић-Леви, 

200, стр. 206). Без нове вриједности нема ни успјешне економије. 

2. Конкурентност 

Ријеч конкуренција потиче од латинске ријечи konkurencia, што подразумијева 

надметање, такмичење, утакмицу. Она у себи подразумијева укупност 

производних односа; доминантни типови конкуренције се вежу за етапе развоја 

производних односа. Потпуна конкуренција се веже за период либералног 

капитализма, а монопол за јачање улоге државе, односно период интензивног 

државног интервенционизма. 

Тржиште је мјесто гдје се сусрећу понуда и тражња. Ако посматрамо у том 

контексту, конкуренција је оно што покреће и одржава тржишни механизам. Све 

негдје до половине прошлог вијека посматрана су два екстремна случаја, 

ситуација перфектне или идеалне конкуренције, и ситуација монопола. Као да 

„између“ није постојало. Јачањем глобализације, управо непотпуна конкуренција 

добија на значају. Тржиште постаје отворено, приступ информацијама никада 

није био лакши и јефтинији, потрошачи се могу готово истог тренутка 

информисати на једноставан и јефтин начин о конкурентским производима и 

услугама и доносити одлуке о куповини која је за њих најповољнија. 

                                                           
2

 Компанија Google је направила оквирну расподјелу радног времена у којој запослени 70% радног 

времена „троше“ на производњу постојећег производа или услуге, 20% на побољшање перформанси тог 
производа или услуге, а преосталих 10% времена проводе бавећи се искључиво иновацијама. 
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Глобална конкуренција постаје неминовност. Разлози који иду у прилог 

томе (Тошовић-Стевановић, 2009, стр. 13): 

 конкуренција је свеобухватнија; 

 технолошке промјене су много брже и траже већа улагања; 

 трошкови задржавања већ „освојених“ тржишта постају већи; 

 због високе вриједности константног капитала, фирмама је потребна 

масовна производња и масовна тражња; 

 темељна предност је у економији знања. 

Основни циљ сваке компаније јесте да у условима конкуренције било 

локалног, националног или међународног карактера, избори своје мјесто на 

тржишту и ту позицију побољша или бар задржи. Често се поставља питање 

ко креира и ко одржава конкурентску предност. Морамо прихватити 

чињеницу да су то прије свега компаније, односно предузећа. Пред њих се 

поставља врло сложен задатак, да у условима сталних промјена и ширења 

глобализације обезбиједе одржив опстанак и развој. То могу само под  

условом да буду исти или бољи од конкуренције. 

Шта уопште значи конкурентска предност и шта она за собом 

„повлачи“? Имати конкурентску предност значи „остварити повољнији 

индустријски положај од својих индустријских супарника и других 

тржишних судионика“ (Типурић, 1999, стр. 17). Ово претпоставља да 

компаније најпре постану лидери на националном тржишту, па тек онда да се 

упусте у међународну „утакмицу“. 

 „Конкурентска предност представља реалну основу или рационалан 

начин на који конкретна организација може да се појави или надмеће на 

одабраном тржишту, како би остварила неке своје посебно дефинисане ци-

љеве“ (Глигоревић, стр. 133). 

Није довољно само имати жељу да имате конкурентску предност. За ту 

предност се треба изборити и улагати константан напор да је одржите. Та 

предност је видљива  по томе, поједностављено речено, што купци купују 

ваш производ, а не производ  ваших конкурената. То је најчешће последица 

квалитета употребне вриједности, ниже цијене, квалитетније промоције, 

бољег дизајна, дужих рокова гаранције, бољег паковања и још мноштва 

других разлога. У том коначном производу или услузи систематизован је 

напор комплетне управљачке структуре свих нивоа и на свим функцијама, 

као и радника који су непосредно радили на материјализовању тог процеса. 
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Купац ће куповати нашу робу и користити наше услуге не зато што ми то 

желимо, него зато што то он жели. Због тога и кажемо да није битна наша 

перцепција о нашем производу, него је битна перцепција онога коме је тај 

производ потребан. 

 „Да би се постигла конкурентна предност, компанија мора изводити једну 

или више активности креирања вредности на начин који креира више укупне 

вредности од њених конкурената“ (Портер, 2007). Ворен Бафет (Warren Buffett), 

најпознатији приватни инвеститор на свету, каже да жели да купује само оне 

компаније које имају перспективу остварења одрживог креирања вредности. 

Према Портеру, извор конкурентске предности се налази или у нижим 

трошковима или у нижој цијени, или пак у разликовању производа у односу на 

конкуренцију, односно у њиховој диференцијацији. 

Шта је у принципу циљ стицања и одржавања конкурентске предности и 

шта она  „доноси“ предузећу? Шта значи бити први, а уз то и најбољи (Дракер, 

1985, стр. 248)?   

Када компанија остварује профит који превазилази просјек у својој грани 

индустрије, каже се да она поседује конкурентску предност у односу на своје 

супарнике. Наиме, у условима идеалне или перфектне конкуренције постоји 

неограничен број понуђача и неограничен број потрошача. Продајна цијена 

подразумијева обезбјеђење покрића друштвено признатих трошкова и остварење 

просјечног профита. Шта се дешава када сте се појавили на тржишту с новим 

производом или услугом, за којом постоји изражена тражња? Ви сте у позицији 

да диктирате одређене услове, као што је висина продајне цијене, и да у тим 

условима остварујете екстрапрофит. Он вам омогућава да улажете у развој и 

стварате нове производе или услуге и да поново будете први на тржишту и да 

поново остварујете бенефите по том основу. Морате бити максимално посвећени 

томе, јер ће конкуренција врло брзо да реалоцира капитал из мање 

профитабилних подручја у она гдје се „појавио“ екстрапрофит. Зато није ни 

чудно што људи који креирају менаџмент у јапанским компанијама раде на што 

бржем „застаријевању“ сопственог производа, јер се сматра да само док је нов на 

тржишту, остварује профит, а све остало вријеме „производи“ само трошак. То је 

могуће у условима када имате развијену иновативну активност у компанијама и 

када сте већ креирали, односно комерцијализовали нову идеју и припремили је да 

је „пустите“ на тржиште. 

3. Носиоци иновативних активности у предузећу 

Већ смо истакли да је кључна улога менаџмента у предузећу да обезбиједи да се 

сви у предузећу, и то сваког дана, баве иновацијама, односно да прије свега буду 

инвентивни. Сигурно је да ће мали број идеја бити комерцијализован у готов 

производ или услугу. Неке од тих идеја неће бити могуће реализовати, а неке ће 

бити и погрешне. Ако погледамо гдје лежи успјех великих компанија, може се 
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закључити да су те компаније носиоци нових идеја, и то у свим областима 

менаџмента, а не само у дијелу функције производње. Иновирати можемо у свим 

областима. Ту посебну улогу „имају“ менаџери, чији је задатак да створе услове 

да у компанији превладава иновативни дух. Стварање такмичарске атмосфере у 

компанији озбиљан је изазов за сваког менаџера, а поготово за оног ко 

претендује да буде лидер. Питање је колико су менаџери спремни да се баве 

иновацијама, односно да ли сматрају да су оне „могуће или пак потребне“. 

Поготово када треба да створимо услове да иновативност постаје дијелом 

корпорацијске културе.  

Веома често за неуспјех компаније неоправдано критикујемо систем. 

Разлог је у људима, посебно у лидерима. Њемачка компанија BOSH изузетну 

пажњу поклања питању креирања и одржавања иновативног „духа“ у компанији. 

Рачуна се да је само за последњих десетак година ова компанија остварила 

уштеде које оквирно износе око 395 милиона евра. Ова компанија се држала 

основног принципа: што већа уштеда и боља иновација, то већа и награда, тако 

да је само у 2014. години својим радницима исплатила награда у износу од 7,7 

милиона евра. „Креативност наших радника представља гориво за нашу 

иновативну снагу. Искуство, креативност и проактивно размишљање јачају нашу 

конкурентску позицију и воде до бољих производа. Мале идеје изван обима 

свакодневних задатака често омогућавају велика побољшања“, рекао је 

Кристофер Кибел, један од извршних директора ове компаније 

(glassrpske.com/tehnologija/.../174781.html; приступљено 24. 2. 2015). 

Највећи произвођач аутомобила на свијету јесте јапанска компанија 

Тојота. Кључни разлог успјеха ове компаније лежи управо у чињеници да је њена 

комплетна организациона структура усмјерена и усредсређена ка иновирању. 

Рачуна се да у току године сви запослени креирају и прослиједе преко 20 

милиона нових идеја усмјерених ка подизању нивоа квалитета крајњег 

производа. Од тога мало њих буде комерцијализовано, али је много битније што 

су људи мотивисани перцепцијом да су и они дио успјеха ове компаније. Оно 

што се мора још једном нагласити – овдје се не ради само о новим идејама и 

иновацијама у области производње, него се односи на комплетан менаџмент. 

До уназад тридесетак година, покушавали смо да продужимо животни 

циклус производа, поготово када дође у фазу зрелости. Улагана су огромна 

средства да се одржи достигнути ниво продаје. То је најчешће имало за 

последицу пад профита због повећаних трошкова, а посебно заостајање у 

креирању нових производа или услуга, јер је менаџмент био „посвећен“ 

постојећем производу. Тај се приступ драстично промијенио. Не само да се иде 

на скраћење животног циклуса производа него и на скраћење животног циклуса 

стратегије. Период од појаве идеје до њене реализације је значајно смањен, тако 

да је базирање развоја на неком дугорочном плану који неће бити подложан 

сталном преиспитивању апсолутно неприхватљиво. До само прије неколико 
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деценија, од појаве идеје па до готовог производа или услуге требало је да прође 

између седам и 10 година. Већа сада је тај период скраћен на 4–7 година. У неким 

областима тај период није дужи од двије године. 

Иновирање није тренутак, то је процес који се одвија посредством 

„покушаја и погрешака“. Већ смо нагласили да је носилац ових активности 

компанија, односно микрониво. Држава може својим мјерама, прије свега 

економском политиком, да значајно побољша услове за одвијање иновативне 

активности. И ту је њена кључна улога. Готово све остале активности се одвијају 

на нивоу предузећа. Због тога је веома битно стварати и гајити позитивну 

корпорацијску културу, која ће потицати запослене да се баве иновирањем. 

Основни извор иновација су информације добијене од запослених и купаца. 

Бављене иновирањем менаџмента сваког дана и од стране сваког 

запосленог кључ је опстанка, раста и развоја сваке компаније. 

Закључак 

Иновације у подручју менаџмента постају кључно питање стицања и одржавања 

конкурентске предности. Да бисте били конкурентни, морате стално улагати. За 

улагања су неопходна средства. Њих обезбјеђујете или из властитих извора, или 

их пак позајмљујете, што има своју цијену. Управо вам предност у односу на 

конкуренцију омогућава да остварите екстрапрофит. Тај дио средстава је ваша 

шанса да и даље задржите предност, под условом да их употријебите на 

адекватан начин. Морате бити бржи и квалитетнији у односу на остале. Једном 

стечена предност над конкуренцијом није трајно стечена предност. Многа 

предузећа су занемарила чињеницу да су тржишни услови пословања врло 

сурови и да не праштају пропусте. Многе велике компаније су се „опекле“ на 

томе. Најсвјежији је примјер финског произвођача мобилних телефона Нокија, 

или пак канадског Блекберија. 

Управљачки тим компаније не смије подлећи убјеђењу да је иновирање 

привилегија само „одабраних“, или пак да иновирање неће ништа промијенити, 

јер да ће нешто промијенити, „знали би они“. Људи се морају стално охрабривати 

да ослободе онај унутрашњи потенцијал који свако од нас има и да га усмјере ка 

добробити компаније. 

Исто тако, једина сигурна константа у овом турбулентном окружењу јесу 

промјене. Свака промјена ствара проблеме, а проблеми траже рјешење. Рјешења 

су у људима и иновирању. 
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Resume 

Creating and maintaining competitive advantage is a key question not only regarding 

development of the company, but also and above everything its survival. In the 

conditions of galloping globalization supported not only by big corporations, but also 

by single states, being better than the others is becoming an essential question. How 

can we ensure our product or service to be „chosen“ by a consumer when the 

competition is becoming stronger and when it is becoming global?  
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We are of the opinion that this can be ensured through continuous investment in 

new ideas, their testing, getting potential consumers familiar with characteristics of the 

new product, as well as the placement of that product on the market at the right time. 

For all this, the investment in production only is insufficient. More important is 

investment in people, market exploring, new organizational models, different access to 

suppliers and consumers, financial institutions, local community, state, etc. Simply 

investment in the management. 

Japanese business philosophy says that a product achieves profit only as long as 

it is new on the market. The rest of the time it only „creates“ costs. That is the reason 

why for the company it is necessary to make conditions for the employee to deal with 

innovations every day. It is necessary to give him time to dream, to think, to „get into 

the problem“, to find something out and to make experiments. As Christopher Freeman 

said: „Not to innovate is to die“.   
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