
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

МЕНАЏЕРИ – НОСИОЦИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

Ментор:                                                                                                 Кандидат: 

др Јелена Петровић                                                                             Стефан Ђорђевић 323 

                                                                                               

       

Ниш, 2017. 

 



 

ПРИРОДНO - MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: Монографска 

Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички 

Врста рада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Стефан Ђорђевић 

Ментор, МН: Јелена Петровић 

Наслов рада, НР: 
МЕНАЏЕРИ – НОСИОЦИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

Језик публикације, ЈП: Српски 

Језик извода, ЈИ: Енглески 

Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2017. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/ 

цитата/табела/слика/графика/прилога) 

85 стр. ; граф. Прикази, табеле 

Научна област, НО: Туризам 

Научна дисциплина, НД:  

Предметна одредница/Кључне речи, 

ПО: 

Менаџери, туризам, жене менаџери, тур. Тржиште 

УДК 005-51 : 338.48 

Чува се, ЧУ: Библиотека 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: У раду ће посебна пажња бити посвећена анализи 
карактеристика жена менаџера, као и заступљености 
жена менаџера у свету. Полазећи од карактеристика 
туристичког тржишта указаћемо на специфичне 
карактеристике менаџера у туризму. 

 

Датум прихватања теме, ДП:  

Датум одбране, ДО:   

Чланови комисије, 

КО: 

Председник: Јелена Петровић 

 Члан:  
 Члан, 

ментор: 
 



 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 

 

Accession number, ANO:  
Identification number, INO:  

Document type, DT: Monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: university degree thesis 

Author, AU: Stefan Djordjevic 

Mentor, MN: Jelena Petrovic 

Title, TI: 
MANAGERS AS HOLDERS OF TOURISTIC DEVELOPMENT 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2017 

Publisher, PB: author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendix

es) 

85 p. ; graphic representations, tabeles 

Scientific field, SF: Tourism 

Scientific discipline, SD:  

Subject/Key words, S/KW: Managers, tourism, female managers and touristic market 

UC 005-51 : 338.48 

Holding data, HD: Library 

Note, N:  

Abstract, AB: In this thesis, we will pay attention to analyse some of the 

characteristics of female management and their 

involvement if we try to compare them with male 

managers. Also, we will try to distinguish the difference 

between turistic markets and their specific symbols. 

Accepted by the Scientific Board on, 

ASB: 

 

Defended on, DE:  

Defended Board, 

DB: 

President: Jelena Petrovic 

 Member:  

 Member, 

Mentor: 
 



“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what 

makes life meaningful.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај рад посвећујем својој мајци Оливери у знак захвалности на свему пруженом у 

животу, тетка Тањи, неизоставном и најдражем члану наше породице, породицама Пешић 

и Ђорђевић, као и свој осталој родбини и пријатељима. 



БИОГРАФИЈА 

  

Стефан Ђорђевић је рођен 23.11.1993. године у Нишу. Основну школу „Краљ Петар I“ 

завршио је у родном граду, а након тога уписује средњу стручну Правно-пословну школу, 

смер пословни администратор, такође у Нишу, коју успешно завршава 2012. године. Исте 

године уписује основне академске студије Природно-математичког факултета у Нишу, на 

Департману за геогафију, које завршава 2015. године. Након тога, те исте 2015. године 

уписује мастер академске студије, смер туризам, на Департману за географију Природно-

математичког факултета које завршава 2017. године са просечном оценом 9,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САДРЖАЈ 

УВОД ........................................................................................................................................................... 1 

I  ЕРА МЕНАЏЕРА ................................................................................................................................... 3 

1. Менаџер - постати и опстати .............................................................................................................. 3 

2. Развој менаџера ................................................................................................................................... 4 

3. Улога менаџера .................................................................................................................................... 5 

4. Основне карактеристике менаџера .................................................................................................... 6 

       4.1. Личне вештине менаџера .......................................................................................................... 7 

       4.2. Комуникацијске вештине менаџера ......................................................................................... 8 

       4.3. Хумор као карактеристика менаџера ..................................................................................... 11 

5. Грешке менаџера ............................................................................................................................... 11 

6. Типови менаџера ............................................................................................................................... 14 

7. Мотивација менаџера ........................................................................................................................ 16 

8. Тимски менаџмент и синергизам ..................................................................................................... 18 

9. Чиниоци успешности менаџера ....................................................................................................... 20 

10. Снаге менаџера ................................................................................................................................ 24 

       10.1 Експоненцијални параметри менаџера................................................................................. 24 

           10.1.1.  Статус менаџера ........................................................................................................ 24 

           10.1.2. Моћ менаџера .............................................................................................................. 25 

       10.2. Комуницирање ....................................................................................................................... 26 

           10.2.1. Процеси и канали комуницирања ............................................................................. 26 

           10.2.2. Сметње у комуницирању ........................................................................................... 28 

       10.3. Конфликти и мобинг ............................................................................................................. 30 

II ЖЕНЕ МЕНАЏЕРИ У  XXI ВЕКУ .................................................................................................. 36 

1. Жене менаџери некад и сад .............................................................................................................. 36 

2. Жене и мушкарци као менаџери ...................................................................................................... 37 

3. Стилови вођења код мушкараца и жена .......................................................................................... 39 

4. Жена – успешан предузетник ........................................................................................................... 43 

5. Кодекс облачења пословне жене ..................................................................................................... 47 

6. Удружење пословних жена .............................................................................................................. 48 

7. Савети и акције за побољшање стања жена менаџера ................................................................... 50 

 

 



 

 

III ТУРИСТИЧКО ТРЖИШТЕ ............................................................................................................ 52 

1. Туристичко тржиште – место сусрета понуде и тражње ............................................................... 52 

       1.1.  Појам туристичког тржишта ................................................................................................. 52 

       1.2. Карактеристике туристичког тржишта .................................................................................. 53 

       1.3. Посредници на туристичком тржишту .................................................................................. 54 

2. Туристичка тражња ........................................................................................................................... 55 

       2.1. Претпоставке за формирање туристичке тражње ................................................................ 56 

           2.1.1. Објективне спољне претпоставке ............................................................................... 56 

           2.1.2. Субјективне спољне претпоставке.............................................................................. 57 

       2.2. Карактеристике и специфичности туристичке тражње ....................................................... 58 

3. Туристичка понуда ............................................................................................................................ 60 

       3.1. Претпоставке за формирање туристичке понуде ................................................................. 60 

       3.2. Карактеристике и специфичности туристичке понуде ........................................................ 62 

IV СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕНАЏЕРА У ТУРИЗМУ ....................................................................... 64 

1. Важност развоја менаџера ................................................................................................................ 64 

2. Школовање за менаџмент у Србији ................................................................................................. 65 

3. Образовање и обука менаџера за потребе туризма ........................................................................ 66 

       3.1. Модели развоја менаџерских кадрова у туризму у Свету ................................................... 69 

       3.2  Модели развоја менаџерских кадрова у туризму у Србији ................................................. 71 

4. Изазови менаџера у будућем туристичком развоју ........................................................................ 72 

5. Значај менаџмента и менаџера у туризму ....................................................................................... 74 

       5.1. Доношење менаџерских одлука у туризму ........................................................................... 75 

       5.2. Специфичности менаџера у туризму ..................................................................................... 75 

6. Комплексност менаџмента у туризму ............................................................................................. 78 

7. Стратегијско прилагођавање туристичког предузећа .................................................................... 79 

ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................................................. 81 

ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................... 84 

 

  

 



 

1 
 

УВОД 

 

У протеклих неколико деценија менаџмент је доживео огромну експанзију тако да 

је данас присутан у скоро свим областима човековог стваралаштва. Без менаџмента и 

менаџера данас не можемо замислити ни једну област па тако ни  туризам. Тачно је да је 

његова примена била доминантнија у производним и пословним системима, али временом 

менаџмент је изборио себи место и у не привредним и непроизводним делатностима као 

што су образовање, здравство, спорт, политика, култура, туризам...  

Ко су менџери у туризму и шта је њихов посао је једноставно питање на које није 

лако дати одговор у једној реченици.  

Менаџмент у туризму најједноставније можемо објаснити као способност 

појединца или групе људи да се при обављању пословних подухвата понашају као добри 

домаћини, при чему морају водити рачуна о својим и заједничким циљевима свих 

учесника било да се ради о појединцима, туристичком предузећу, туристичкој агенцији, 

или било ком другом облику туристичког организационог система.  

Нове савремене тенденције у туризму које се пре свега огледају у политичким 

променама, развоју нове технологије, глобализацији, сегментацији тржишта, појави 

софистициране туристичке тражње и многим другим догађајима, допринеле су сложености 

управљања туристичким предузећима.  

Процеси, промене и сложеност на туристичком тржишту, од савременог менаџера 

захтевају, пре свега образованост, стручно усавршавање, континуирани напор на 

изналажењу нових стратегија, моћ да мотивише запослене, иновирања, стварања новог 

туристичког производа како би би одговорили новим захтевима туриста, задржали или 

унапредили позицију предузећа на туристичком тржишту и успешно одговорили 

конкурентским изазовима. 

Циљ раде је указати на основне карактеристике менаџера, који све типови менаџера 

постоје, које су њихове улоге, вештине, грешке, снаге али и слабости у пословању и сл. као 
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носиоци туристичког развоја. Затим упознати промене у окружењу и показати како се 

успешни менаџери прилагођавају новонасталој ситуацији. Покушаћемо да одговоримо и 

на питање „Да ли жена треба да буде менаџер и има ли способности за тако нешто или 

не?“  и указати на разлике између мушког и женског стила вођења. 

У раду ћемо се осврнути и на туристичко тржиште, туристичку понуду и тражњу. 

Јер су управо главни изазивачи који диктирају прилагођавање предузећа на тржишту 

садржани у доминирајућој позицији веома еластичне тражње као и у изразитој 

нееластичности понуде. Ту си и  економски, политички, демографски, психолошки и други 

фактори који изазивају брзе и значајне промене у обиму тражње и њеним захтевима. 

Хетерогеност тржишта у погледу потреба и захтева саме организације путовања, 

расположивих средстава и хетерогеност туристичке привреде и понуде, односно присуство 

бројних учесника у пружању туристичких услуга. 

На самом крају рада истакли смо важност развоја менаџера, значај образовања и 

обуке за потребе туризма, какво је њихово школовање у нашој земљи а какво у свету, који 

су то изазови менаџера у савременим условима пословања у туризму, и како се са њим 

треба изборити, као и да ли је менаџерски посао лак с обзиром да важи за један од 

најузбудљивијих, најзахтевнијих и најизазовнији посла. 
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I  ЕРА МЕНАЏЕРА 

 

1. Менаџер - постати и опстати 

 

Постоје многобројне дефиниције које покушавају да утрде појам менаџера. 

Чињеница је да се морају имати на уму неки од основних принципа менаџмента. Треба 

поћи од тога ко је менаџер и које су његове основне улоге и задаци. 

 

 Менаџер је човек који се бави менаџерским, односно управљачким пословима у 

некој компанији, администрацији образовној, здравственој или другој институцији.1 

Другим речима, то је човек који управља пословима преко других људи. 

 

Менаџер (menager)  је термин из енглеског језика, што у преводу значи особа која 

води и контролише посао.2 

 

Када говоримо о основним задацима менаџера треба се имати на уму развој 

предузећа, односно да се омогући реализација основних и стратешких циљева. Можда 

ипак главни задатак сваког менаџера је да управља одређеним предузећем или неким 

његовим делом, односно да управља пословном функцијом у предузећу. Од менаџера се 

очекује успех. Приликом доношења неке одлуке, у литератури се наводе неколико 

занимљивих ситуација у којима се налазе сами менаџери. Неке од тих ситуација су 

следеће:  

1. морају да знају да је свака презентација уствари интерпретација, што значи дa 

различити људи исту ситуацију виде и тумаче другачије; 

 

2. не могу избећи акцију, чак и када је најмање желе; 

 

3. не морају размишљати о својим акцијама, већ се ослањају на инстинкте, а тек 

после размишљају како је заиста требало поступити у датој ситуацији. 

                                                           
1 Стефановић, В., Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, 2010., стр. 157  
2 Група аутора, Развојни аспекти туристичке делатности, Институт за економику пољопривреде, Београд, 

2012., стр.59. 
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Кључни ресурс који данас ствара вредност није ни сировина ни било какав 

материјал, већ обучен и квалификован човек. Реч је о људима свесно укљученим у процес 

стварања вредности. То се односи на укупну структуру људског потенцијала фирме.  

 

Оно што се од менаџера тражи јесте да буду личности. Под личношћу се 

подразумева лице, односно човек од вредности, индивидуалиста. Председник или менаџер 

фирме мора да руководи,а не да организује, речи су Бениса.  

 

Према другом схватању, менаџер је слуга, а господар менаџера је институција којом 

руководи.  

 

2. Развој менаџера 

 

Кадрови, а посебно менаџери, представљају дугорочну инвестицију. Уколико неко 

жели да постане успешан менаџер, потребно је да ради на себи, усавршава своје 

квалификације и проводи доста времена да би дошао до жељених резултата. Пословни 

субјекти могу без радника, али не могу без менаџера. Због све веће потражње, број 

менаџера има тенденцију  сталног, постепеног раста. Да би успели у свом послу менаџери 

се требају развијати.  

 

Развој менаџера је процес којим менаџери добијају неопходне вештине, искуство и 

ставове потребне да постану или остану лидери у својим организацијама. То је сваки 

покушај да се побољша садашња или будућа успешност менаџмента стицањем нових 

знања, мењањем ставова или побољшањем вештина и способности, чиме се повећава 

менаџерска успешност и флексибилност.3 

 

                                                           
3 Група аутора, Економска ефективност управљања људским ресурсима, Институт за економику 

пољопривреде, Београд, 2013, стр.154. 
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 Поред стандардних метода образовања (предавања, конференције, 

филмови...), треба примењивати и специфичне методе (комуникационе и интерперсоналне 

вештине, социјална осетљивост – емпатија, и усмереност на друге, мотивација постигнућа, 

самопоуздање, дијагностицирање...). 

 

Када су у питању методе и технике развоја менаџера оне се могу поделити у две 

групе: методе и технике развоја менаџера на послу (ротација менаџера и менторство) и оне 

које се примењују изван посла.  

 

3. Улога менаџера 

 

Зависно од врсте менаџера, односно од нивоа и места на којем се менаџер налази, 

могу се дефинисати различити послови и задаци. Постоје три основна нивоа менаџера. 

Врховни ниво менаџера (топ менаџмент), средњи ниво као и нижи тј. оперативни ниво 

менаџмента. Улога менаџера је вишеструка и различита.  

 

Х. Минтсберг је улоге менаџера груписао у три основне групе, а то су:  

 

1. интерперсоналне – ове улоге се огледају кроз челинка, лидера, односно 

повезивача. Чини се да је менаџер челник јер се налази на челу одређеног колектива. Са 

друге стране, менаџер може бити и лидер јер се бави запошљавањем кадрова, припрема их 

за обављање послова, отпушта кадрове, оцењује њихов рад и награђује за извршене 

послове. Још једна улога менаџера је да представља везу између спољних фактора, као што 

су добављачи, друштвена заједница итд.   

 

2. информативне – код ове улоге, менаџер има улогу саветодавца који прикупља 

информације да би могао да пружа препоруке и савете. У овом случају, менаџер има 

дистрибутера информације, тј. човека који проводи информације које теку од интерних и 

екстерних извора. Још једна информативна улога менаџера је да је он лице које 
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представља колектив. То значи да је он члан вишег менаџмента пред својим подчињенима, 

преноси мешљења и захтеве својих подчињених ка њему предпостаљеним менаџерима. 

 

3. улоге доносиоца одлука – у овом случају менаџер има улогу предузетника. Ово је 

једна од најсложенијих, а уједно и најзначајнихјих улога јер има улогу покретача акција, 

човек који открива проблеме, улогу побољшања пословања и управља променама у 

предузећу. Менаџер има и улогу који управља и уређује проблеме и неред у предузећу, као 

и улогу преговарача.  

 

Основни задатак менаџера је да створи такве услове да треба радити паметније, 

односно рационалније располагати временом и људским кадровима. 

 

4. Основне карактеристике менаџера  

 

У ери менаџерске револуције, треба имати на уму особине које красе такозваног 

идеалног менаџера.  

 

Генарално гледано у предузетничком смислу, то су особине: орјентише се на 

коришћење могућности унапређења пословања; ствара визије и могућности да се циљеви и 

визије остваре; ствара, комбинује и мења ресурсе; интензивно истражује интерне и 

екстерне ресурсе; неизвесност и промену види као шансу за унапређење пословања; 

користи интуицију, информације и прорачуне; орјентисање на  будућност и дугорочну 

стратегију; носилац је и покретач промена у пословању предузећа; усмерен је на иновације 

и њихову комерцијализацију; предвиђа будуће догађаје и кораке у предузећу; поседује 

динамику и преузима ризик; прати, бира и ангажује стручне и талентоване сараднике; 

подстиче, мотивише и награђује идеје, знање и стваралачки тимски рад. 

 

Добар менаџер је осим профита пре свега орјентисан на развој кадрова као и на 

њихово стучно усавршавање.  
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Према истраживањима која су извршена у Србији менџери највише вреднују 

следећа три критеријума:  

1. профитабилност предузећа; 

2. развој нових делатности и 

3.  тржишно учешће. 

 

 Реч је о три међусобно повезана критеријума који као врховни циљ пословања 

предузећа виде профит, а као начин за  његово достизање виде развој делатности и пораст 

тржишног учешћа. Ова три критеријума су високо вреднована у малим, средњим и 

великим предузећима, као и у друштвеним, приватним, државним и мешовитим 

предузећима. Менаџери преферирају високу плату и имају потребу за стручним 

усавршавањем и постизањем конкретних резултата.  

 

Уколико би се провериле поједине особине менаџера онда би се утврдило да он 

треба бити интуитиван, ауторитативан, поуздан и одговоран, динамичан, школован, 

стручан, селективан као и да поседује друштвени шарм и има погледе у будућност. 

 

Прави менаџер има три основне тајне ефективног руковођења: 4 

1. увек поставља циљеве; 

2. увек награђује добро остварење; 

3. увек укори неквалитетан рад. 

 

4.1. Личне вештине менаџера 

 

Рудолф Кац сматр да сви менаџери морају имати следеће три знања и вештине: 

техничка знања и вештине, знања и вештине у опхођењу са људима и концептуална знања 

и вештине. Другим речима, овде се говори о стручним, стратегијским и социјалним 

знањима. Али ипак, покушаћемо да објаснимо знања и вештине које је дефинисао Рудолф 

Кац.  

                                                           
4 Стефановић, В., Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, 2010., стр. 166. 



 

8 
 

Под концептуалним знањима и вештинама може се схватити као прихватање 

општих идеја у некој специфичној ситуацији. Менаџери који поседују ова знања трагају за 

проблемима и предвиђају догађаје у предузећу.  

 

Под техничким знањима и вештинама подразумева се способност примене 

потребних знања струке. При томе, мисли се на техничка, економска, социолшка, правна, 

медицинска или нека друга знања и вештине које се стичу одређеном врстом образовања. 

 

Када говоримо о знањима и вештинама у опхођењу са људима, подразумевамо 

различите технике организационог понашања, као што су успешна комуникација, 

способност тимског рада и стварање позитивне радне атмосфере. Чињеница је да ни 

најспособнији менаџери, без обзира на стечена знања и вештине, неће бити  успешни 

уколико не знају како да се опходе са људима. 

 

4.2. Комуникацијске вештине менаџера 

 

Једна од најважнијих карактеристика менџера свакако се односи на његове 

комуникацијске вештине које он поседује. Чињеница је да и најбоље идеје неће бити 

реализоване уколико постоје било какве баријере у комуникацији. Опште је познато да 

готово сви менаџери троше око 80% свог времена на различите видове комуникације као 

што су остваривање директних контаката, телефонски разговори, одлазак на већ унапред 

планиране састанке итд. 

 

Комуникација је пренос информација и значења од једне до друге особе, преко 

разумљивих симбола. То је начин размене идеја, ставова вредности, мишљења и 

чињеница. Суштински, комуникација је процес који захтева постојање пошиљаоца, који 

иницира процес и примаоца, који комплетира комуникациону везу.5 

 

                                                           
5 Група аутора, Економска ефективност управљања људским ресурсима, Институт за економику 

пољопривреде, Београд, 2013., стр.168. 
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 Као што смо већ поменули најважнија активност менаџера је комуницирање лицем 

у лице. Могу се поделити у две основне групе: 

 

1. Писане комуникације: 

2. Усмене комуникације. 

 

Ако говоримо о прецизном изражавању и преношењу идеја и ставова, онда је јасно 

да се говори о комуникацији у писаној форми. За овај вид комуникације важна је употреба 

како речника тако и граматике, познавање знакова интерпункције итд. Нејасна порука 

може створити збрку, а уједни и бити контрапродуктивна. 

 

Иако се велики акценат ставља на писану комуникацију још већи значај има усмена 

комуникација, поготову већ поменута комуникација лицем у лице, која представља 

свакако најважније средство данашњих менаџера. Постоје неколико врсте усмених 

комуникација менаџера, а то су међусобне расправе, састанци, формални говори, групне 

расправе, конференције као и многе друге.  

 

Избор правих средстава комуникација може да помогне да порука буде примљена и 

правилно схваћена, али исто тако то укључује и размену између пошиљаоца и примаоца.6 

 

Успешна комуникација подразумева примање и разумевање порука, што је једнако 

важно. Пажњиво слушање омугућује боље међусобно разумевање, квалитетан однос и 

дијалог. Многобројни научници су утврдили да особа која највише говори заправо најмање 

учи и сазнаје о другој особи. 

 

Постоје две врсте слушања а то су активно и емпатично слушање. Активно 

слушање је највећа посвећеност пажње говорнику. Различити видови образовања усмерени 

су на комуникацијске вештине, али нас нико не учи како помно слушати саговорника што 

је и главни проблем у савременим организацијама.  

 

                                                           
6 Ђорђевић. Б., Психологија менаџмента, Универзитет Унион, Београд, 2008. Стр 78. 
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Слушање се може дефинисати као примање порука како би се тачно схватиле 

чињенице и осећаји које говорник жели да пренесе на самог слушаоца. Под слушањем се 

такође подразумева контакт очима, говор тела, гестовима којима се одаје пажња итд. 

 

Највећи степен пажљивог слушања јесте емпатично слушање. Према многобројним 

истраживањима то је врло ретка вештина коју поседује неколицина менаџера.  

 

Оно што је такође важно јесте усклађивање вербалне и невербалне комуникације. 

Велики део комуникације одвија се без речи и тада се порука преноси пре свега акцијом и 

понашањем. Највећи део невербалне комуникације односи се на говор тела. Међутим, овај 

вид комуникације укључује и тон гласа, контакт очима, гестове и покрете, као и фацијалну 

експресију (мимика, израз лица и други знакови које људи користе за изражавање 

мишљења, ставова и осећаја). Начин на који се нешто каже важнији је од онога шта се 

каже.  

 

Од комуникацијских вештина не треба се занемарити вештина преговарања. 

Преговарање је процес у којем две или више особа размењују своје идеје и на најбољи 

начин долазе до компромиса. Менаџери свакодневно преговарају унутар и изван 

предузећа. Преговарање менаџера унутар предузећа обавља се са подређенима, 

надређенима, са групама о радним задацима и резултатима успешности итд. Преговарање 

менаџера изван предузећа се обавља са добављачима, купцима, а то се односи на продају и 

рокове испорука производа. 

 

На квалитет и исход преговора имају утицај два начела преговарања. То су начела 

дати-добити и начело добити-дати. У оквиру првог начела, подразумева се спремност 

учесника преговора да направи уступак да би добио оно што жели. Учесници у 

преговорима који користе ово начело лакше ће доћи до жељеног резултата од учесника 

који се воде начелом добити-дати. Каратеристика овог начела јесте чекање уступка 

супротне стране да би се нешто добило. Уколико се обе стране воде овим начелом, 

преговори ће бити знатно тежи.  
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4.3. Хумор као карактеристика менаџера 

 

 

Сами знамо да особе које имају дара да насмеју друге су најпожељније у друштву. 

Људи са развијеним смислом за хумор уједно одају утисак среће, самопоуздања, 

оптимизма и задовољства самим собом. Добар смисао за хумор захтева домишљатост, 

добре вербалне способности, способности да се ствари повежу и представе на мало 

другачији начин, развијену социјалну интелигенцију и способност да се уочи оно што би 

другим људима могло да прија и да их забави. Хумор је један од видова комуникације. 

 

Менаџери који знају створити опуштену атмосферу на послу неће губити најбоље раднике, 

управо ће они остати и због добре атмосфере. Како у животу тако и у свакодневном послу стално 

се боримо с проблемима и изазовима. Уколико се стално фокусирамо на решавање проблема, посао 

постаје преозбиљан или пак заморан у најгорем случају. Управо зато менаџер треба да има 

способност да користи хумор у правом тренутку.  

 

Хумор је потребан и користан за бизнис и сваки менаџер мора имати смисла за 

хумор, јер у данашњости представља моћан мотивациони фактор. Међутим, хумор се не 

треба употребљавати по сваку цену, зато треба тежити добро одмереном хумору. Уколико 

се користи лош хумор, може проузроковати контра ефекат на целокупну климу која влада 

у предузећу. Због тога се мора бити јако обазрив. 

 

Такође, за туристичку делатност, смисао бизниса јесте продати. Одмерени хумор 

туристима пружа одговарајући разлог за куповину туристичког аранжмана. На бази 

хумора, типови менаџера су: менаџер џентлмен, менаџер бирократа и менаџер људождер. 

 

5. Грешке менаџера 

 

Поједини  менаџери праве једне исте грешке изнова и изнова. Овај систем је познат 

као систем „13 фаталних грешака менаџера“. Грешке о којима се говори су пре свега: 
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1. Избегавање личне одговорности – код ове врсте грешака, менаџери увек 

проналазе разлоге за неуспехе. Оптужују друге да је потенцијални лошији резултат само 

њихова грешка. 

2. Не развијање сарадника – кадрова – ово је један од можда највећих проблема који 

може задесити менаџера. Уколико не улаже довољно у сопствее кадрове, може доћи до 

застаревања знања које кадрови поседују и самим тим се јавља и неконкурентност на 

тржишту. 

3. Контролисање резултата уместо подстицања радника на размишљање – сваки 

менаџер који је само фокусиран на постигнуте резултате није добар менаџер. Свакако да 

резултати јесу битни за целокпуно пословање предузећа, али да ли се треба ставити 

акценат и на запослене? Одоговр на ово питање је и више него једноставан – наравно да се 

пре свега треба посветити запосленима и натерати их на размишљање јер ће само тада 

резултати бити најпродуктивнији.  

4. Концентрација на проблеме, уместо на циљеве – чињеница је да се неколицина 

менаџера углавном фокусира искључиво на проблеме. Иначе, проблеме треба елиминисати 

и у приватном животу, а поготову у пословном свету где и најмања ситница може 

проузроковати велике губитке. Али уместо стварања негативне атмосфере у самом 

предузећу дискутовањем о проблемима, много се више треба посветити реализацији 

циљева. Приликом остваривања већ унапред постављених циљева, већина већ постојећих 

проблема ће се сама решити. 

5. Потцењивање важности профита – ово је можда и једна о највећих грешака свих 

менаџера. Поред кадрова, који представљају један од најважнијих елемената сваког 

предузећа, посебну пажњу треба ставирти на сам профит. Јер, уколико нема профита, ма 

колико успешно предузеће било у прошлости, неће успети да се одржи на конкурентском 

тржишту у садашњости. 

6. Не неговање правилног приступа – овде менаџери често пате од болести 

„заменица“, где увек каже „они“ уместо „ми“. Код ове грешке, која је јако честа, менаџери 

се желе дистанцирати од запослених и поставити одређени степен хијерархије. Ово често 

може довести до незадовољства запослених, а у појединим ситуацијама и до потпуног 

распада радног колектива. Менаџер мора имати на уму да су сви запослени исти и да, с 
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обзиром да се он налази на руководећој позицији, и најмања грешка га може довести на 

место радника, а неко од радника може бити управо постављен на његовом месту. 

7. Руковођење са свима на апсолутно исти начин – сваки човек је посебна личност. 

Због тога тако и треба поступати са сваком понаособ. Најчешће недостатак времена и 

ужурбаност менаџера може довести до тога да на све запослене гледа на исти начин, што 

је свакако погрешно. Да би се ово избегло, потребан је интензивнији рад са запосленима 

како би се видела тачна позиција међу запосленима. 

8. Изигравање другара уместо шефа – сваки менаџер често поставља себи питање да 

ли је боље имати улогу другара или шефа? Као и све у животу, и један и други приступ 

имају своје предности и мане. Уколико менаџер развије другарски однос са запосленима, 

постоји могућност да неће остварити одређену дозу поштовања. Са друге стране, ако 

превише држи до својих ставова и постави јасну баријеру међу запосленима, може довести 

до негодовања радног колектива. Зато је најбоље пронаћи и држати  баланс. 

9. Не постављање стандарда – менаџер такође греши уколико не поставља 

стандарде. Они су веома значајни јер усмеравају запослене са ким радити, како и где. У 

том смислу, неопходно је класификовати стандарде на: етичке стандарде, стандарде 

одевања, стандарде извршења, стандарде у доношењу одлука као и стандарде фирме. 

10. Заборављање да сараднике треба пре свега школовати – највећа грешка сваког 

менаџер је уколико не обучава своје људе. Можда то и изгледа најмање важно данашњим 

менаџерима, али уколико се размислили, схватиће се да би им школованији и боље 

обучени кадрови доносили већи профит. Због тога се мора тежити избегавању ове грешке. 

11. Гледање „кроз прсте“ некомпетентнима – поред негативних резултата у 

предузећу, може довести до много већег раздора међу запосленима. Уколико је једна особа 

кажњена за грешку коју је починила, а друга особа прошла без икаквих последица, то ће 

свакако лоше утицати на међуљудске односе. Тада се јавља и отпор запослених према 

менаџеру који је направио такав пропуст (свесно или не). Да би се ово избегло, мора се 

тежити равноправности у предузећу. 

12. Одавање признања само најбољима – ово је можда и најчешћа грешка коју праве 

менаџери. У сваком радном колективу је нормално да се издвоје најбољи радници и они 

који, пак дају свој максимум, али не постижу жељене резулате. Због тога се мора обратити 

пажња да осим признања, које најбољи радници свакако добијају, и радници који нису 
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постигли неке запаженије резултате добију „ветар у леђа“. Ово их може додатно 

мотивисати и натерати их да дају допринос и изнад свог максимума.  

13. Манипулисање људима – чест пример у данашњим предузећима. У сваком 

предузећу се може наћи „најслабија карика“, односно појединац који постаје предмет 

манипулације. То најчешће не мора да значи да је неко мањег коефицијента интелигенције, 

већ се можда односи на саму личност појединца. Многи запослени бивају изманипулисани 

и то свесно примећују, али немају жељу да ишта промене. Уколико менаџер или особа која 

манпулише појединцем претера у томе и појединац примети тако нешто, или било ко од 

запослених у радном колективу, онда менаџер може бити у великом проблему. Такође, оно 

што иде у прилог је то што је јако тешко доказати да је неко био манипулатор или да је 

коришћен као предмет манипулације. 

 

6. Типови менаџера 

 

Постоје два типа менаџера. То су:  

 

1.Мекабијеви типови менаџера – анализа коју је спровео Мекаби односи се на један 

дужи временски период. Одувек се постављало питање да ли предност треба имати тимски 

рад или индивидуализам. Мекаби је интервијуисао 250 руководилаца у водећим фирмама, 

а резултате које је добио објаснио је у својој књизи „Коцкар“ коју је објавио 1977. године. 

У овој књизи је обрадио четири профила менаџера, а то су по њему: 

 

- занатлија – то је тип менаџера који највише пажње посвећује квалитету производа 

и орјентисан је на решавању проблема. У недостатку изазова постају цепидлаке и тада је 

тешко задовољити њихове стандарде. 

- борац у џунгли – циљ овог профила менаџера јесте да овлада другим људима и 

доминира у предузећу. Борац у џунгли у свом послу види само победнике и побеђене. 

Стога менаџере овог профила можемо поделити на лавове и лисице. Лав представља 

градитеља империје тј. он захтева верност од својих сарадника, он то уме да цени и 
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награди. Са друге стране, лисице су интригантни и завереници, склони су крађи туђих 

идеја и имају обичај да „забадају нож у леђа„.  

- човек компаније - то је тип менаџера који највећи акценат ставља на добре односе 

међу запосленима и хармонију у предузећу. Они повољно утичу на радно окружење.  

- коцкар – овај профил менаџера склон је преузимању ризика. Понекад 

непромишљено преузимају одговорност. Ризик генерално представља елемент сваког 

предузећа, а неки су склони чешћем преузимањем ризика од других. 

-  градитељ сопствене личности – пре свега има за циљ лични развој. Менаџери који 

припадају овом профилу желе независност и не прихватају цену лојалности фирме. 

Обично су то деца из бракова у којима оба родитеља раде и где имају изграђену пословну 

каријеру. 

 

2. Адижесови типови менаџера - Уколико само једна особина менаџера преовладава 

у односу на друге онда су то менаџери са лошим стилом управљања. У Адижесове типове 

менаџера спадају:  

 

- усамљени јахач – најчешће се ова особа промовише у менаџера због претходно 

постигнутих добрих резултата. И те како се може рећи да је посвећена послу. Са друге 

стране, кад дође у ситуацију да управља другима, овакав профил менаџера се неће најбоље 

снаћи у овој улози. Разлог за тако нешто јесте, јер је он довољан „сам себи“, највише се 

фокусира на себе и на никог другог. Такође, његово време је посвећено искључиво раду. 

Уколико дође до било каквих промена у предузећу, а да их при том усамљени јахач није 

добро проучио, он губи своју моћ непогрешивог менаџера. 

- бирократа – овај профил менаџера долази на посао стриктно на време и напушта 

свој посао тачно на време. Бирократа се води такозваном „књигом правила“, односно 

помоћу правилника и формулара на шта највише троши време. Он се фокусира да ради 

праве ствари, а не да их ради на прави начин. Када нема правила којих би се бирократа 

придржавао, он остаје несигуран у средини у којој се налази. 

 



 

16 
 

- паликућа – за ову особу се може рећи да је спремна да преузме ризик без икаквог 

размишљања и опседнута је променама. Такође, нико од запослених не зна када овај 

профил менаџера долази и одлази са посла. 

- супер следбеник – увек се базира за проповедање ситуација без конфликата. 

Такође, води се и политичким инстинктом који потајно има развијен у себи. 

- бескористан човек – постоје људи који немају ни једну изражену карактеристику 

менаџерских особина. Такве особе најчешће настају услед лошег управљања већ 

поменутих Адижесових профила менаџера. 

 

 

7. Мотивација менаџера 

 

Одувек су се многобројни научници питали шта је то заправо мотивација? Неки су 

успевали да пронађу неке назнаке како је то врста труда који се улаже како би се постигли 

бољи резултати, али ова теорија се није дуго задржала. Опште прихваћена дефиниција 

мотивације гласи да се она може представити као побуда или разлог за одређено понашање 

људи у правцу остваривања неког циља које проузрукују многобројни фактори. Мотиви су 

и покретачи радних активности човека који се темеље и развијају на одговарајућој 

потреби. Они активирају и усмеравају понашање човека према постављеним циљевима. У 

вези са тим можемо закључити да су потребе, мотиви и циљеви у сталном узајамном 

дејству.  

 

Структура потреба које покрећу и мотивишу човека да на радном месту остварује 

сопствене циљеве је различита. У вези са тим Николић је издвојио теоријски мотивациони 

комплекс: 

 

1. традиционални концепт, 

2. концепт хуманих односа, 

3. хијерархијски концепт, 

4. двофакторски концепт, 
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5. концепт ишчекивања, 

6. концепт успеха, 

7. „З“ концепт, 

8. концепт појачања и други концепти.7 

 

Стога се мотивационе теорије деле на две велике групе:  

 

1. Садржајне теорије мотивације. У ову групу теорија спадају следеће теорије:  

 

- Теорија X и теорија Y – прва теорија, тачније теорија X, базира се на томе да сви 

људи избегавају рад, како су почев од првог до последњег запосленог сви лењи и 

заинтересовани само за плате, па је зато и неопходна строга контрола. Према овој теорији, 

човек је потпуно неамбициозно људско биће, па зато треба применити многобројне казне 

како би се сви мотивисали. Друга теорија, односно теорија Y, говори нам нешто сасвим 

супротно. По њој сви људи имају одређену потребу за радом, затим одмором и разонодом. 

Због тога се не препоручују казне и директна контрола. Овде треба употребити машту и 

креативност и на тај начин додатно мотивисати већ мотивисане запослене. 

 

- Масовљева теорија мотивације – Абрахам Маслоу је 1954. године у својој књизи 

написао да су људске потребе поређане хијарархијски и да се тим редом и морају 

задовољити. Ове потребе се могу дефинисати као: 

 - физиолошке потребе; 

 - сигурносне потребе; 

 - потребе за припадањем и љубављу; 

 - потребе за угледом и статусом; 

 - потребе за самодоказивањем. 

 

Према њему након адекватног задовољења потреба нижег нивоа јавља се наредна 

„виша“ потреба. 

 

                                                           
7 Симић. И., Менаџмент, Економски факултет, Ниш, 2008., 198 стр. 
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- Концепт успех – учинак – утврђује да постоји јака веза између потребе за успехом 

и високим учинком. Претпоставља се да они који се могу прилагодити овој теорији, 

заправо имају високе предиспозиције да руководећа места. Са друге стране, из овог 

концепта потичу две препреке. Једна од њих је та да појединце који желе да напредују 

треба распоређивати на високозахтевним позицијама како би их додатно мотивисали. 

Друга препрека нам говори да се они који припадају овој терији не могу уклопити у 

формализовану структуру. 

 

- Теорија два фактора – у овој теорији постоје задовољавајући и незадовољавајући 

фактори. У прву групу фактора пре свега спадају послови којима се појединац бави, јер се 

воде претпоставком да, уколико неко није задовољан позицијом на којом се налази, онда 

не би ни био ту где јесте. Незадовољавајући фактори се односе на одређене услове у 

предузећу као што су радно време, висина плата, број слободних дана у години итд. 

 

Поред садржајних, постоје и процесне теорије мотивације, у ову групу спадају: 

теорија очекивања, теорија једнакости и теорија циља. 

 

Анализом различитих теорија мотивације менаџери боље разумеју природу 

људских мотива, која им може бити од користи у настојањима да избором одговарајућих 

мотива, понашање запослених обликује на начин који жели. Битан је избор мотива којим 

се повећава статисфакција запослених и подстиче њихово веће залагање и ангажовање на 

послу.  

 

8. Тимски менаџмент и синергизам 

 

Под тимом се подразумева две или више особа које се боре за остваривање 

заједничког циља. Успешно предузеће треба пословати на такав начин где ће запослени 

међусобно сарађивати, а не надметати се. Постоје три врсте тимова: 
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- званични – у ову групу тимова можемо поменути оперативне групе, одборе, као и 

командне тимове; 

 

- незванични – или другим речима необавезни тимови. Они се базирају на 

различите видове дружења који се најчешће односе на уживање и одмор, као и активности 

које нису повезане са послом. 

 

- самоуправни – ови тимови представљају комбинацију појединих елемената између 

званичних и незваничних тимова. 

 

Тимски концепт заначајно руши баријере између организационих одељења. 

Чланови тима међусобно су упућени у проблеме осталих чланова тима и радије траже 

компромис него да слепо следе сопствене циљеве.  Још једна од предности тимског рада је 

организација која тежи бржем прилагођавању захтевима купаца и променама у окружењу. 

Затим јачање морала, јер запослени у тиму показују већи ентузијазам, смањење 

администрације, јер се креирањем тимова омогућава преношење одговорности и 

ауторитета на ниже хијерархијске нивое, чиме се смањује број менаџера потребних за 

надзор. Повећање оданости предузећу, повећање стабилности пословања, продуктивности 

рада, мотивације запослених, стварање осећаја задовољства и сигурности код радника, 

унапређење радних способности и вештина, смањење трошкова пословања, и многе друге 

предности рада у тиму. 

 

Поред многобројних предности тимски приступ има и извесне недостатке. 

Запослени лако могу ући у конфликте и двоструку лојалност који су непожељни. Више 

времена се троши на састанке па се уједно и повећава време потребно за координацију. 

Чланови тима некад не виде  слику комплетне корпорације па доносе одлуке које су добре 

за њихов тим, али које могу бити лоше за организацију као целину. Па у том случају 

менаџер функционисање тима треба ускладити са циљевима организације. 
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У најизраженије слабости убрајају се: 

- стрес и фрустрација (људи који се истичу); 

- ограничавање развоја лидерства (не постоји средњи слој менаџмента, а из тог 

слоја се најчешће регрутују водећи људи предузећа); 

- бојазан од презасићености тимским радом (постоје области где је бољи 

традиционални начин рада).8 

 

Виши ниво тимског рада могао би се назвати синергизам. Овде не постоји 

негативно окружење и запослени се воде изреком „сви за једног, један за све“. Када је 

оваква радна атмосфера у неком предузећу, висок профит као и добри међуљудски односи, 

неминован су резултат.  

 

Са друге стране, као последица појединца превелике доминације појединих 

чланова, може се јавити антагонизам. Тада су лоши резултати готово загарантовани, јер 

запослени желе да понизе једни друге, да умање међусобне резултате, и то је нешто што 

готово осигурава негативан приход неког предузећа. Сваки менаџер се мора издићи изнад 

оваквих несугласица и покушати да нађе саму срж проблема како би исти био што пре 

решен.   

 

9. Чиниоци успешности менаџера 

 

Један од основних чинилаца успешности и ефикасности менааџера као носиоца 

туристичког развоја је упознати пословни морал и етику менаџера.  

 

Када говоримо о етичком понашању човека, требамо напоменути да је оно одређено 

васпитањем и образовањем човека. Јако је битно да сваку индивиду краси бескрајна 

искреност. Многи људи у данашње време краду, лажу и подмићују друге људе, а то тако 

не би требало бити. У пословном свету требало би да важи правило „што не желиш себи не 

жели ни другима“. Насупрот овим људима, постоје они који никада не би узели више од 

                                                           
8 Група аутора, Економска ефективност управљања људским ресурсима, Институт за економику 

пољопривреде, Београд, 2013, стр.188. 
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онога што им следује. На основу ова два примера можемо видети да постоје различите 

моралне вредности тј. морално образовање појединца. Још један пример јесте изречен још 

пре две и по хиљаде година, у Хипократовој заклетви лекара у старој Грчкој. Ова заклетва 

налаже да пре свега не треба свесно наудити појединцу. Свако је довољно добар у својој 

професији и једино што може да обећа јесте да ће се  потрудити да још боље обавља свој 

посао.  

 

Занимљивост коју су Јапанци увели у свој пословни свет јесте да запослени долазе 

на време и испуњавају своја обећања. Те две ствари су једино што се од њих тражи.  

 

Поред морала и етике за менаџере носиоце туристичког развоја значајно је знати и 

управљати сопственим временом. Уједно поред основних задатака менаџера битно је 

научити управљати сопственим временом. Време је новац, не само за менаџере, већ за све 

запослене. Постоје менаџери који науче да овладају овом особином, док друге прегази 

време и промене. Да се то не би десило менаџери могу користити разне поступке: 

- припремање дневних циљева и резултата који се морају остварити, 

- прављење листе задатака које ваља обавити, као и груписање задатака у три 

категорије „А“, „Б“, и „Ц“, 

- одређивање приоритетних задатака унутар група, 

- одбацивање задатака из групе „Ц“, 

- делегирање послова, 

- рад само на једном послу у исто време, 

- елиминисање непредвиђених „састанка“, претераних телефонских разговора, 

„сличајних“ посета итд.9 

 

Укупно време менаџера се може поделити на: приоритете, временске обавезе и 

активности на којима се губи време. У групу приоритета спада делегирање, постављање 

циљева, организовање итд. У групу временских обавеза спадају путовања, читање, 

телефонирање, а у активностима на којима се губи време спада тражење изгубљених 

ствари, неодлучност, перфекционизам итд.  

                                                           
9 Стефановић В. Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, 2010., стр.219. 
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Готово сви запослени воде нездрав живот. Ту најчешће спадају нередовна и 

неконтролисана исхрана, конзумирање алкохола и цигарета, недостатак кретања. Ово 

проузрокује и проблеме као што су опадање имунитета, проблеми са крвним судовима и 

притиском, болести желудца итд. Ови проблеми најчешће прате менаџере који не воде 

рачуна о здравом животу и правилној исхрани. Први корак у решавању ових проблема 

јесте постављање дијагнозе, а тек онда долази најтежи део, односно свесна измена навика. 

Истраживања су показала да се многе болести могу спречити и излечити променом начина 

исхране и кретањем, и изласцима у природу.   

 

Када говоримо о стресу, то је реакција сваког тела на услове који га напрежу, 

односно било који вид напетости. Неки научници сматрају да је свака промена узрок 

стреса. Ово и можда има смисла с обзиром на чињеницу да су промене честе у данашњем 

окружењу и да се многи запослени не могу привикнути на исте. Због тога упражњавају 

стрес на себи својствен начин. Они који раде под великим стресом склони су разним 

обољењима и одсуствима са посла. Због тога се мора тежити да се умањи стрес колико год 

је то могуће јер је потпуно бескорисно. Да узмемо пример, неко од запослених један дан 

уради и дупло од предвиђене норме, али се након тога разболи и проведе пар дана код 

куће. Зато сваки посао мора бити равномерно распоређен како би га запослени и 

извршавали.  

 

Постоје две врсте стреса, а то су физички и психички. Код прве врсте, стрес се 

испољава кроз фацијалне грчеве, затегнуте вилице, хладне руке, убрзани (тахикардија) или 

успорени (брадикардија) рад срца итд. Онај други вид стреса, тачније психички, је знатно 

већи узрочник многих болести које се јављају у данашње време. Психички стрес може 

довести и до губљења апетита, уринарне промене па чак и до појаве алкохолизма и код 

оних особа које нису склоне пићу, јер оне траже спас у нечему. 

 

Прво што менаџер или било који запослени може учинити да смањи стрес јесте да 

схвати да он заправо постоји. Од овог, као првог корака, почиње процес тзв. опоравка. 

Истраживања су показала да су најчешће менаџер средњег нивоа (између топ менаџера и 
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менаџера првог нивоа) под највећим стресом. Разлог за тако нешто је тај што они морају 

вечито да балансирају како би обе стране биле задовољне. Пример за овако нешто могу 

бити медицинске сестре које су, са једне стране, под притиском и надзором доктора и 

главних сестри, а са друге стране стоје пацијенти који чекају да буду прегледани. 

 

Уколкико менаџери дају до знања да ће толерисати неке грешке, доза стреса ће 

свакако бити мања. Уколико неко од запослених покуша да злоупотреби овако нешто, 

требао би бити најстроже санкционисан. Многе велике компаније су схватиле да мање 

стреса на послу доноси боље резултате, а са друге стране им знатно смањује трошкове 

боловања као и плаћених одсустава. Зато гледају да на све могуће начине мотивишу 

запослене, пре свега промењеним радним окружењем, дужим паузама за ручак, па понекад 

и већим платама. 

 

Постоје разни поступци за очување здравља менаџера и запослених. Посебан аспект 

очувања здравља чини смањено конзумирање кафе, дувана и алкохола. Алкохол није 

стимуланс, већ седатив. О штетности дувана готово се све зна још од давнина када је и сам 

дуван откривен. Свакако се препоручује већа физичка активност као и бављење неким од 

спортова. Осим тога, вежбе које помажу приликом сузбијања стреса су:  

 

- изометријске вежбе – овај метод заснован је на опуштању појединих група 

мишића нпр. када се неко ко примењује овај вид вежби неколико пута снажно подигне на 

мишићима и врати у првобитан положај; 

- аутогени тренинг – овај тренинг најчешће доводи до осећаја дубоке опуштености; 

- метод опуштања мишића – његов смисао састоји се у кракотрајном напрезању и 

опуштању одређене групе мишића нпр. образа, уста, вилице итд; 

- медитација – има за циљ да се одређена група мишића потпуно опусти макар за 

тренутак при чему се користи мантра, односно реч која се понавља или се слуша 

опуштајућа музика.   
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10. Снаге менаџера 

10.1 Експоненцијални параметри менаџера 

10.1.1.  Статус менаџера 

 

Статус се може дефинисати као појединачни ранг особе у односу на другу особу. 

Такође, статус може донети знатне повластице у готово свим пословима. Пример за тако 

нешто је да су доктори одувек више цењени него главне сестре, затим судије од обичних 

административних радника и адвоката, професори у поређењу са неким другим 

занимањима итд. Генерално гледано, виши организациони ниво значи и виши ново 

престижа.  

 

  За менаџере као носиоце туристичког развоја статус је значајан елемент, јер уједно 

представља појединачан ранг особе у поређењу са другим.  

  

Када се говори о статусу, мора се ставити акценат и на статусни симбол. Под 

статусним симболом се подразумева неко обележје, оно што је типично за одређену 

друштвену позицију. Такође, статусни симболи се разликују од фирме до фирме. Најчешћи 

пример статусних симбола у данашњици свакако су титуле, награде, признања итд. Из 

статуса произилази неколико предности, а то су олакшана комуникација као и већи степен 

поштовања Када говоримо о олакшаној комуникацији, можемо поново узети пример 

доктора. Уколико неко има било какав проблем и обрати се лекару, свакако да ће његове 

речи, односно његови савети, имати већу тежину за самог пацијента него да је те исте 

савете добио од студента који волонтира или неког лекаревог помоћника. Са друге стране, 

из статуса произилази и већи степен поштовања. 
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10.1.2. Моћ менаџера 

 

Када говоримо о моћи, под њом се подразумева способност појединца да утиче на 

понашање других особа.  

 

Моћ је способност да се утиче на друге људе. Моћ се уочава и у најједноставнијим 

односима. У организацији моћ поседују менаџери.10 

 

Постоје неколико врсте моћи које би требало споменути. То су најчешће легитимна, 

наградна, принудна, референтна, као и експертна моћ.  

 

Под легитимном моћи се подразумева ауторитет одређене особе одакле и проистиче 

ова моћ. Појединци се осећају обавезним да раде онако како им се каже.  

 

Наградна моћ је у данашње време јако ретка. Базира се на томе да појединац 

награђује друге особе. Награде могу бити формалног и неформалног карактера. 

 

 Принудна моћ је можда и најчешћа у предузећима, а темељи се на принципима 

кажњавања. Приликом коришћења ове моћи, мора се бити јако обазрив јер у појединим 

ситуацијама може и проузроковати контра ефекте. Казна не треба бити престрога, већ у 

складу са грешком коју је појединац починио. 

 

 Код референтне моћи се јављају најчешће менаџери који желе бити држаоци моћи, 

а експретна моћ се базира на примени посебних знања и вештина које красе појединца. 

 

Уколико се све горе наведене моћи саберу или одузму, онда се говори о укупној 

моћи. Ова моћ може бити ојачана или ослабљена разним наградама, признањима, 

принудама или пак експертном моћи. Поједина истраживања упућују на то да менаџер 

мора имати утицај на своје запослене. У бројним студијама доказано је да чак 70% 

                                                           
10 Група аутора, Менаџмент, „Зелнид“, Београд, 2000., стр.317.стр. 
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менаџера имају високе потребе за поседовањем моћи. Са друге стране, бољи менаџери 

имају потребу да се социјализују са својим запосленима, а не да персонализују личну моћ. 

 

Аутеритет је врста моћи. Тачније речено, званични ауторитет је раван легитимној 

моћи.11 

 

10.2. Комуницирање 

 

Комуницирање је пренос (трансфер) информација и идеја, разумевања и осећања 

међу људима. 12 

 

Успешан менаџер мора бити способан за међуљудску комуникацију, јер је она 

уједно средство којим се врши убеђивање, информисање и мотивисање појединаца. 

Процењује се да менаџери проводе велики део времена у комуницирању, чак 75%.  

 

10.2.1. Процеси и канали комуницирања 

 

Комуникација постоји од кад и сам човек. Од давнина, постојали су различити 

видови комуникације. Кроз историју је познато да нису од самог почетка сви људи имали 

способност говора. Они су користили различите гестикулације, мимику и друге технике 

како би пренели поруку коју су желели. Еволуцијом човека кроз историју, процес 

комуницирања је доведен готово до савршенства. Данашњи човек на комуникацију гледа 

као на пренос информација и идеја, размевања и осећања међу људима. Процењује се да 

менаџери проводе велики део свог времена комуницирајући (чак 75% од укупног времена). 

Комуницирање се увек мора одвијати између две или више особа. Уколико неко покушава 

послати поруку са пустог острва или професор предаје лекције које нико од ученика не 

слуша, онда се не говори о комуницирању.  

 

                                                           
11 Група аутора, Менаџмент, „Зелнид“, Београд, 2000., стр.322.стр. 
12 Стефановић В. Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, 2010., стр.254. 
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Процес комуницирања се састоји из неколико корака. Први корак свакако јесте да 

пошиљалац претвори поруку или идеју у сет симбола коју ће прималац поруке јасно 

разумети. Поруке се најчешће преносе кроз говор, писање и цртање. Када прималац поруке 

добије поруку, он је најпре мора претворити у њему познате симболе тј. мора је разумети. 

У принципу, могу се примењивати и бројни канали за пренос порука, који могу бити 

формални и неформални.  

 

Под формалним каналима подразумевају се они канали који су формално 

постављени у предузећу. То су најчешће: ланац командовања, табла са сликама и 

билтеном, као и кућне новине. Под ланцем командовања подразумева се пренос 

информација које се могу дати лично или у писаној форми. Ово је најраспрострањенији 

систем комуникације. Говор тела, тон гласа као и други невербални сигнали су јако битни 

јер се порука може схватити на потпуно други начин уколико гестикулација није 

усклађена са поруком која се шаље. Табла са сликама и билтеном се користи за запослене 

у предузећу, где се стављају обавештења у виду постера или билтена. Овде постоји једна 

негативна страна овог вида формалне комуникације, а то је да многи запослени и не 

обраћају пажњу на овакав вид преноса информација. Кућне новине су вид комуникације 

где су све корисне информације садржане у новинама које запослени могу понети са собом 

када напусте радно место и усвојити исте у топлини свога дома. 

 

У неформалне канале комуницирања подразумевамо латералну и дијагоналну 

комуникацију, као и систем „винове лозе“. Уколико су менаџери на истом организационом 

нивоу, онда се такав вид комуницирања назива латерална комуникација. Овај вид 

комуникације се користи из раније створеног персоналног односа међу менаџерима. Други 

тип неформалног комуницирања представља дијагоналну комуникацију. Успешним 

коришћењем, дијагонална комуникације може бити важан информативни извор за све 

менаџере. Систем „винове лозе“ се шири по целој организацији, не поштује формалне 

линије ауторитета. Овај систем преноси информације на најбржи могући начин под 

претпоставком да информације некада могу бити нетачне. 
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Систем „винове лозе“ има четири карактеристике. Пре свега, он преноси 

информације у свим правцима кроз предузеће. То је један од бржих начина преноса 

информација. Мора се имати на уму да је овај систем селективан за онога ко прима 

информације. Такође, токови у којима се шаљу поменуте информације веома су 

испреплетени. 

 

10.2.2. Сметње у комуницирању 

 

Уколико желимо да комуницирање буде што успешније, пре свега је потребно да 

прималац информације схвати жењену поруку. Пример за једну од баријера у 

комуницирању би био следећи: уколико менаџер каже да се мора произвести већи број 

производа преко норме, а неко од запослених произведе један производ више од норме, а 

менаџер је можда имао на уму да то буде минимум десет, онда свакако долази до прблема. 

У таквом случају, поставља се питање да ли је манаџер погрешио због нејасноћа проликом 

слања поруке или запослени који је требао да произведе још више производа. Да би се 

овакви проблеми избегли, неопходно је да пошиљалац поруке буде јасан шта конкретно 

жели од примаоца поруке. Стога, постоје три врста сметње: техничке, језичке и 

психолошке.  

 

1. Техничке сметње 

 

У групу техничких сметњи спадају тајминг, прекомерност информација и културне 

разлике.  

 

Уколико бисмо бирали тренутак, односно темпирали време да саопштимо неку 

информацију, односно поруку која се треба пренети, онда говоримо о тајмингу. За 

менаџере је веома важно да одреде време преноса поруке. На пример, менаџер који треба 

да опомене радника због  претеране спорости, мора да делује благовремено, да не би 

дошло до губитка у пословању услед претерано спорог рада.  
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Затим, често се дешава да смо „бомбардовани„ информацијама које нам никада ни 

за шта неће требати. Због тога се морамо на неки начин осигурати и примати само 

информације које ће нам  некада бити од користи. Прекомерност информација је стање 

које настаје када појединац презентира сувише много информација у кратко време.  

 

Културне разлике се разликују од земље до земље. Уколико клијент чека испред 

кабинета тридесет минута у САД, такво чекање се сматра непримерено и подразумева се 

да особа има низак статус. У Латинској Америци кашњење од тридесетак минута је 

потпуно прихватљиво, али не и оправдано. Уколико понуђени уговор није у реализацији за 

период за седам месеци или годину дана, Американац сматра да је друга страна изгубила 

интерес за његову реализацију.  

 

2. Језичке сметње 

 

У језичке сметње се убрајају речник и семантика. Сметње у комуникацији настају 

када пошиљалац поруке није концизан, тако да га прималац поруке не може најбоље 

разумети. Многи менаџери преферирају коришћење илузорних речи и страницизама, те су 

то главни проблеми који доводе до неразумевања у комуникацији. Тачна употреба речи 

део је сваке културе једне практичне индивидуе. Због тога успешни менаџери морају да, 

поруке које шаљу својим  запосленима, сведу на ниво који ће ти запослени разумети.  

 

Уколико пошиљалац поруке користи речи које се могу двосмислено разумети, тада 

настаје сметња у комуникацији, а то се назива семантика. Тешкоће настају када се користе 

енглеске речи које могу имати више значења. Употреба жаргона може довести до додатних 

сметњи у комуницирању. При том, жаргони се не би требали наћи у вокабуларима 

успешних менаџера, с обзиром да особе које их употребљавају, важе за особе нижег 

интелектуалног статуса.  
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3. Психолошке сметње 

 

Можда и најзначајније сметње које се могу јавити у комуникацији, представљају 

управо психолошке баријере. Због тога их можемо поделити на:  

 

- губитак поверења и отворености – поверење и отвореност су особине које се стичу 

током дужег временског периода. Запослени морају бити максимално отворени ка својим 

менаџерима, а за тако нешто је потребно поверење. Уколико се поверење изгуби то 

изгледа као разбијено огледало, и колико год се трудили да прикупимо све делове, то 

никада неће бити исто. Политика отворених врата у компанији може бити успешна само 

ако запослени верују у обећања компаније и  њену поузданост. 

 

- љубомора – појединци могу покушати да минимизирају извршења друге особе. 

Сваки успешан менаџер требало би да препозна љубомору која се јавља и уколико је има 

међу запосленима, треба је уклонити на најбезболни начин, пре свега зарад добрих 

међуљудских односа, а након тога и због самог предузећа. 

 

- предрасуде – Неки људи су преокупирани самим собом, па због тога не чују 

поруке које им се упућују. Често се развија осећање да је неко бољи од нас самих услед 

можда тренутно постигнутих бољих резултата. Ово свакако не треба да нас деморалише и 

свако треба гледати своја посла. Предрасуде су једнако опасне у предузећу као и 

љубомора.  

 

10.3. Конфликти и мобинг 

 

Конфликти су свакодневна појава како у сваокдневном животу тако и у 

организацији предузећа. Успешно управљање њима једна је од основних претпоставки 

организационе и менаџерске успешности. 
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Под конфликтима се подразумевају чести сукоби услед различитих мишљења. 

Опште је познато да су конфликти неизбежни, па се чак претпоставља да један благи 

степен конфликата и погодује клими предузећа. Уколико је предузеће без апсолутно 

иједне конфликте ситуације током краћег или дружег временског периода, онда се може 

претпоставити да ја такозвано „затишије пред буру“ и да оно најгоре тек долази.  

 

Данас менаџери се суочавају са све већом конкуренцијом на туристичком тржишту. 

Непрестана борба у таквој „арени“ и жеља да се буде испред конкуренције, од менаџера 

захтева знатно више напора, знања, упорности, али и сучељавање са конфликтним 

ситуацијама, које углавном морају да се решавају на лицу места.  

 

Одувек је постојало више различитих приступа конфликтима. Један од њих је и 

традиционални приступ, који је био присутан тридесетих и четрдестих година прошлог 

века. Овај приступ се темељи да у сваком предузећу конфликти нису добродошли и треба 

их искоренити чим се појаве. Због тога су се и запошљавали кадрови мање преке нарави 

како не би изазивали проблематичне ситуације. Други приступ је бихејвиористички 

приступ конфликтима. Он је трајао између педесетих и седамдесетих година прошлог века 

и он има нешто другачији приступ конфликтима од традиционалног. По овом приступу, 

одређена доза конфликата је добродошла у свком предузећу јер на тај начин могу указати 

на тренутне или предстојеће проблеме. Уколико конфликти ескалирају у нешто веће, онда 

се требају решавати. 

 

Иначе, сукоби међу људима су неизбежни, али ти сукоби ни приближно нигде нису 

изражени као у пословном свету. Конкурентске фирме често покушавају да истерају једна 

другу са тржишта, крадући идеје, отимајући таленте итд. Када се сукоб не решава на прави 

начин и на време, онда може доћи до подела у предузећу. Временом такве поделе почињу 

да ометају реализацију постављених циљева у предузећу. Менаџери понекад знају да 

намерно стимулишу конфликте у предузећу како би унели мало живости.  
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Приликом наиласка на баријеру, јавља се осећај фрустрације. То може довести да се 

активира одбрамбени механизам и изазове можда понекад и нежељена реакција. Најчешћи 

облици одбрамбених механизама су следећи: 

- компензација – замена тешко достижних циљева онима које је лакше остварити; 

- конверзија – истраживање емоцијалних конфликата кроз симптоме немоћи, 

дисфункције или бола; 

- премештање – преусмеравање потиснутих емоција према другим особама или 

објектима који су повезани са примарним извором емоције; 

- маштање – сан на јави који омогућује бег од стварности, замишљање задовољства; 

- идентификација – усвајање вредности ставова особе која нам прдставља идеал 

како би поред ње постигли успех и славу; 

- негативизам – активан или пасиван отпор до којег долази несвесно; 

 

- пројекција – приписивање властитих непожељних особина другима како би 

заштитили своју личност; 

- реакциона формација – потискивање непожељних нагона и њихово замењивање 

супротим; 

-  репресија – потпуно потискивање из свести непријатих доживљаја; 

- фиксација – истрајање на неприлагођеном понашању, иако оно не решава 

проблем; 

- резигнација – прекид психолошког контакта са околином, емоционално 

искључивање; 

- повлачење – психичко или физичко напуштање ситуације у којој се доживљава 

фрустрација. 

 

У организационој психологији, конфликти се класификују на следећи начин: 

- конфликти с обзиром на садржај, односно узроке, 

- конфликти с обзиром на последице, 

- конфликти с обзиром на учеснике.13 

                                                           
13 Група аутора, Економска ефективност управљања људским ресурсима, Институт за економику 

пољопривреде, Београд, 2013, стр.196. 
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Конфликти међу групама у предузећу су најчешћи, а ту спадају: 

- хијерархијски конфликти; 

- функционални конфликти; 

- конфликти стручног и руководећег особља и  

- конфликти формалне и неформалне структуре. 

 

Начини решавања групних конфликата могу се сврстати у следеће категорије:  

- гласање – обавља се јавно и тајно. У овом делу свако износи своје мишљење о 

теми за коју гласа. 

- договори – договарање садржи фазу утврђивања основних интереса сукобљених 

страна. 

- преговори – обухватају стратегије које се користе у преговарању као што су: 

обећања, претње, блефирања и уступци. 

- посредовање – дозвољава мешање треће стране у сукобу које се може јавити у 

улози судије, експерта и посредника. 

- коалиција – подразумева удруживање две или више подгрупа у оквиру неке групе 

тј. организације. 

 

Мобинг је облик специфичног понашања на радном месту, којим једна особа или 

група њих психички или физички злоставља другу особу, с циљем угрожавања њеног 

угледа, части, људског достојанства и интегритета, до елиминације с радног места.  

Уколико се појединац малтретира физички, онда особа која примењује силу мора пажљиво 

бирати време и место како неко од запослених то не би видео јер би у супротном та особа 

истог момента добила отказ. Жртва се може и појавити са модрицама или отоцима и на тај 

начин покушати да докаже да је била злостављана. Али то се јако тешко доказује јер се 

претпоставља да ће можда користити и различите облике превара како би можда неком 

подметнула отказ. Ово је ређа врста мобинга. Много чешћа врста, која се готово јавља у 

свим предузећима, односи се на психичко малтретирање. Овде се подразумева повреда 

части, каљање угледа, угрожавања људског достојанства и све то са циљем да дође до 
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елиминације са радног места. Просечно време трајања мобинга је најчешће око петнаест 

месеци. 

 

Реч мобинг води порекло од енглеске речи што значи насртај у маси. Особе које 

врше мобинг најчешће се називају моберима.  

 

Када говоримо о подели, постоје три врсте мобинга, а то су хоризонтални (око 45% 

случајева), вертикални (55% сличајева) и обрнути мобинг (око 5% случајева). 

Хоризонтални мобинг најчешће се догађа између запослених на истом хијерархијском 

нивоу, док се под вертикалним мобингом подразумева злостављање једног или групе 

запослених од стране особе која је на вишој позицији. Уколико група радника злоставља 

надређеног, онда се говори о обрнутом мобингу. 

 

Напади у мобингу који се најчешће догађају су нападаи, пре свега на: 

- комуницирање – при чему се жртва прекида у говору, не слушају се њене идеје, 

избегавају се погледи, не примећују се знакови подизања руке да се нешто каже итд.; 

- социјалне односе – жртва се стално изолује, нико јој се не обраћа, сви се понашају 

као да је нема, не позива се на састанке и неформална окупљања; 

- репутацију – измишљају се разне приче и неистине о жртви, сви је оговарају и 

исмевају итд.; 

- професионализам рада – сталне критике и приговори, вређања, ниске оцене рада, 

одузимање радног процеса (телефона, канцеларије, прибора за рад итд.).; 

- здравље – жртва се присиљава на обављање задатака који могу угрозити њено 

здравствено стање, не допуштају јој се одмори, одузимају јој се слободни дани итд.; 

 

Једна од важнијих карактеристика је да треба раздвојити мобинг од свакодневног 

стреса. Научници су утврдили да постоји и преко 45 различитих врста мобинга. Мобингу 

су изложени како мушкарци, тако и жене. Мушкарци чешће трпе физичко насиље, док је 

код жена присутније психичко узнемиравање. Приликом избора особе на којој ће се 

вршити мобинг, мобер најчешће бира неког ко је ћутљив, ниских школских 

квалификација, неко кога ће подређени у сваком смислу моћи да надигра и понизи. Са 
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друге стране, када се анализира профил мобера, то су углавном људи који имају неке 

трауме, проблеме из детињства, нескладне бракове, они који су често бивали коришћени 

итд. Они мобингом прикривају немоћ у некој од сфера свога живота. Свакако, то им 

нимало не даје за право да се тако опходе према другима . Посебан вид мобинга може се 

односити на преузимања туђих заслуга. То је, нажалост, нешто што је постало сасвим 

нормално у данашње време. Сексуално узнемиравање такође је један од честих видова 

мобинга, а овде су углавном изложене жене. Ту долази до уцењивања, принуда, 

различитих врста притисака итд. 

 

Уколико неко жели сузбити мобинг, најпре га треба идентификовати како би могло 

да реагује. Запослени који су жртве мобинга често ћуте о томе, претварајући се да је све у 

реду, јер се боје да изнесу проблем јер лако могу остати без посла. Послодавац је дужан да 

заштити своје запослене, а не да их повређује на било који начин. Запослени који је 

узнемираван више пута и који то више не може да трпи, има право на привремени прекид 

рада док му се не осигура заштита и обезбеде оптимални услови за обављање посла. 
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II ЖЕНЕ МЕНАЏЕРИ У  XXI ВЕКУ 

 

1. Жене менаџери некад и сад 

 

Од самог почетка и развоја корена женског менаџмента, провлачило се једно 

питање које се односило треба ли жена да буде менаџер и да ли има способности за тако 

нешто или не? Вековима уназад се сматрало да је жена само за кућу, да треба да одгаја и 

васпитава децу, да се бави кућним пословима, а не да води предузеће.  

 

Гледано кроз историју, жене су се прикључиле менаџменту кроз два раздобља. У 

првом раздобљу, које је започело десетак година након другог светског рата и трајало до 

80-их година пролог века, жене су покушале да опонашају стил вођења мушкараца. Не 

само да им то није пошло за руком, већ су потискивале своје идеје верујући да су идеје  

мушкараца успешних менаџера биле боље. Жене нису тако отпорне, енергичне и грубе као 

мушкарци и то је недостајало овом раздобљу. Друго раздобље почиње од осамдесетих 

година и траје до дана данашњег. Овде су жене „научиле лекцију“ из првог периода која и 

није баш прошло најславније по њих. Сада оне саме креирају визије и идеје, постављају 

циљеве и боре се за реализацију истих. Не мора да значи да је стил вођења једних или 

других бољи, овде је најважније да се циљеви спроводе до краја без обзира на препреке 

које се могу наћи. Свака особа, без обзира на пол, има одређен стил вођења неког посла за 

који сматра да је најбољи у датим условима, али се и увек труде да га побољшају. 

 

Током времена а поготово последњих десетак година жене показују снажан 

напредак у борби за еманципацију и стицању одговорних места у туристичким 

предузећима.  

Пословну жену данашњице карактерише одважност, храброст, елегантност, 

способност доношења чврстих одлука без двоумљења. Жене имају јачу интуицију, 

успешно предвиђају догађаје, свесно преузимају ризик и не губе самопоуздање. До жељене 

позиције и дан данас споро долазе, јер су углавном суочене са предрасудама као што смо 

малопре напоменули „жена треба да седи кући“.  
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Разлози због све већег укључивања жена у светски менаџмент је и мања 

дискриминација у друштву, важност женског стила менаџмента за пословање савремених 

предузећа, затим  све већа стручности и боља организованост жена. 

Почетак XXI века означен је све већим бројем жена у менаџменту.  Оне стварају 

нови начин вођења послова, граде сопствене стилове вођења и опхођења према 

запосленима.  

2. Жене и мушкарци као менаџери 

 

Неке од основник карактеристика жена јесу те да је жена више за кооперацију, док 

мушкарац преферира конкуреницју. За сваког мушкарца претставља изазов да се надмеће 

са неким. Такође, и када је „сатеран уза зид“, мишкарац ће тешко признати да је погрешио 

и да је неко бољи од њега, већ ће увек покушати да пружи још већи отпор, иако је то 

понекад чисто губљење времена.  Можда ће звучати чудно да неко од жена менаџера цени 

рад са људима, али то свакако јесте чињеница. Док мушкарци покушавају да владају над 

људима, што се некада може тумачити и  као мобинг, жене су присније и више цене 

међуљудске односе. За њих је веома битан процес који ће се користити да се дође до циља, 

а мушкарац има само циљ пред собом, док процесе ретко вреднује. Да ли је важан пут до 

победе за сваку жену? Наравно да јесте, јер оне улажу део себе у свачему што раде, док је 

за мушкарца важна само победа као крајњи резултат. Мушки стил вођења има урођено у 

себи да је победа кључни критеријум успешности, док жене имају неке друге погледе на 

ову тему јер настоје да у току радног времена буду ефикасније. Жене менаџери своју моћ и 

ауторитет заснивају кроз сталну комуникацију са запосленима, док мушкарац менаџер 

ауторитет заснива на позицији који има на вертикалној хијерархијској лествици и на 

формалном ауторитету. 

 

Посебно је занимљива чињеница да се још као деца будући топ менаџери тотално 

различито понашају. Девојчице често имају само једну најбољу другарицу са којом 

проводе највећи део времена, а дечаци праве групе у којима се успоставља хијерархија. У 
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женским групама, конфликту су чест део дружења, док код мушкараца то није случај. Због 

тога касније, мушкацима много лакше бива да се уклопе у радни колектив.  

 

За мушкарце време утрошено на посао није изгубљено време, док за жене није тако, 

јер оне своје време увек дели између посла и породице.  Затим једна од значајнијих 

карактеристика жена је то да су оне више окренуте кооперацији док се мушкарци пре 

опредељују за доминацију. На путу остваривања циљева мушкарац је спреман да све што 

му смета  елиминише, док са друге стране жена прихвата хијерархију чињеница која је 

повезана са испуњењем постављеног циља.  

 

Постоји ли страх од успешних жена? Још једно питање које се константно 

провлачи. Овде је основни проблем тај да су мушкарци видели жене кроз историју па све 

до дана данашњег као мајке, сестре, девојке, жене, љубавнице, а не као неког њима равног. 

Неки чак изјављују да им је непријатно да сарађују са женама менаџерима. Мушкарци се 

много више држе заједно, њихова колегијалност је јачег карактера, док су жене такве 

индивидуе које често траже подршку јачег пола. 

 

Табела бр.1 – Приказ особина мушкараца и жена у менаџменту 

ОСОБИНЕ МУШКАРЦИ ЖЕНЕ 

Концентрација Најбоље обављају један 

задатак 

Могу обављати више 

задатака истовремено 

Одлуке Радије се опредељују за 

одлуке мањине 

Више воле одлуке 

консензусом 

Поверење посла другима Више воле да нареде Више воле да замоле 

Моћ Истурају свој положај Радије користе моћ 

убеђивања 

Учење Потребна им је теорија, 

потом пракса 

Могу обављати више 

задатака истовремено 

Преузимање ризика Могу да прихвате Хоће да буду сигурне 

Заштита интереса Личних Тимских 

Фрустрација Чешће испољавају бес Чешће бес задржавају у себи 

Стрпљење Већа могућност да испоље 

нестрпљење 

Мања могућност да испоље 

нестрпљење 

Извор:Ђорђевић, Б., Психологија менаџмента, Универзитет Унион, Ниш.2008., стр.273. 
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Из наведених особина проистиче да жене и мушкарци менаџери примењују 

различите стилове управљања. 

 

 

3. Стилови вођења код мушкараца и жена 

 

Када се говори о разлици између мушког и женског стила вођења, треба увек имати 

на уму да је за мушкарце једино важан циљ, док се жене више фокусирају на пут до циља. 

Узимајући ово у обзир, може се рећи да је жена ту у лошем положају. За жену важи „ко 

погоди циљ промашио је све остало“, а за мушкарца „ко погоди циљ избегао је све остало“ 

Из кога произилази питање „Шта је све то остало“. Па би одговор био да је то процес 

реализације циља.  

 

Готово преко две трећине свог времене, менаџери проводе на различитим 

скуповима и састанцима. За разлику од просечног човека који се сигурно не би уклопио у 

овакав биоритам, успешним менаџерима ово не представља никакав пробле. Чак понекад и 

уживају колико год могу на састанцима иако у већини случајева могу бити умарајући и 

стресни. Топ менаџери се фокусирају на развијање што већег броја контаката јер сматрају 

да ће им сви ти контакти кад – тад бити од неке користи- Са друге стране, менаџери 

постају добро инфромисани само уколико учествују у велики број догађаја.  
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Табела бр. 2 - Разлике између мушких и женских биолошких, психолошких и радних 

карактеристика 

Биолошке 

карактерисктике 

За проучавање карактерисктика полова важна је разлика у грађи мозга 

мушкарца и жене, будући да се претпоставља да они функционишу 

другачије. Конкретно, истраживања показују да је сноп влакана која 

спајају леву и десну половину мозга код жена много дебљи и 

квргавији него код мушкараца, па зато мозак жена размењује више 

података између центара у левој и десној половини мозга, што значи 

да истовремено повезује више података везаних за исти проблем. 

Женска интуиција, боља способност „читања“ туђих емоцијалних 

стања, те боље разумевање невербалне комуникације сматрају се 

последицом управо биолошких способности. 

Психолошке 

карактерисктике 

Разлике у психолошким карактерисктикама између мушкараца и жена 

условљене су генетски, али су и последица утицаја уже и шире 

породице, као и друштва. Захваљујући генотипу, мушкарци су 

већином вештији од жена (поправити нешто, учинити да нешто 

функционише или сналажење у простору), а жене су способније у 

комуницирању с људима, помагању, саветовању и слично. Такође, 

сматра се да ген – технологија мушкарце чини независним 

самопоузданим, амбициозним, активним, агресивним, доминантним, 

упорним, авантуристима, и слично, а жене осећајнијим, обзирнијим, 

нежнијим, љубазнијим, тактичнијим, уреднијим, усредсређенијим на 

дом итд. Осим наследних особина, на психолошке карактеристике 

мушкараца и жена утиче и васпитање, којим се код девојчица и дечака 

развијају и подстичу различите вредности. Тако се девојчице одгајају 

да буду крхке, зависне, попустљиве, осећајније и да сарађују, а дечаци 

се одгајају да буду неустрашиви, независни, активни, агресивни, те да 

не показују емоције. Другачије речено, код дечака се подстиче 

контакт с околним светом и предметима, а код девојчица зависност и 

усмереност на друштво.  

Радне 

карактеристике 

Сматра се да се мушкарци и жене на радном месту разликују с 

обзиром на однос према раду и стилу рада, на однос према грешкама, 

начину одлучивања, пристпу преговорима, али и с обзиром на однос 

према колегама начину комуницирања и изворе мотивације. 

Извор:Стефановић, В., Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010., стр. 239. 
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Из наведене табеле видимо да су карактеристике мушких и женских стилова вођења 

наследне, неке су стечене васпитањем, тј. условљене културом и особинама и односу 

према другима. 

Табела бр.3 - Разлике између мушкараца и жена у односу на њихове радне 

карактеристике 

Однос према раду 

Жене су у раду усмерене на процес и међуљудске односе, а 

мушкарци на задатке и резултате. Жене свој посао обављају са 

задовољством, те брину о томе како се људи понашају једни 

према другима током обављања задатака, а мушкарци су 

усредсређенији на остварење циља. 

Стил рада 

Жене су склоне сарадњи, јер свој посао виде као део целине. 

Мушкарце карактерише конкурентски и индивидуални стил 

рада. Они свој посао виде као посебну целину, те га настоје 

завршити без помоћи других. 

Однос према грешкама 

Чак и када у разговору са колегама схвате да немају право, 

мушкарци нерадо признају своју грешку, те се држе своје 

првобитне одлуке без обзира на њене последице, што произилази  

из њиховог стила рада. Жене се не сраме својих грешака и свог 

незнања, јер то сматрају природним. Оне се не сраме признати да 

нешто не знају, нити питати за савет, па их следствено томе 

занима туђе мишљење и шта могу научити од других. 

Приступ одлучивању 

Стручњаци кажу да жене, по правилу, проблеме решавају 

интуитивно, а да су мушкарци више аналитични, односно чешће 

одлучују рационално. 

Приступ преговорима 
Жене карактерише приступ победник – победник, а мушкарце 

приступ победник – губитник. 

Однос према колегама 

Сматра се да се мушкарци друже с колегама ради потребе, 

односно ради посла, а жене се воле спријатељиту са својим 

колегеницама зато што сматрају да само добри међуљудски 

односи могу довести до добрих пословних односа. 

Начин комуницирања 

Жене уопште не сматрају разговор важним за друштвене 

контакте, а мушкарци разговарају о послу, настоје решити 

проблеме, прикупити информације, постићи циљеве, дати упуте, 

износити своја становишта, саветовати како обавити неки посао, 

те говорити о томе шта су направили, постигли, где су били итд. 

Жене се сматрају бољим и активним слушаоцима, а мушкарци 

пасивним слушаоцима. Сматра се да жене боље размеју 
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невербалну комуникацију. 

Извор мотивације 

Мушкарце мотивишу најпре екстерне награде, односно екстерни 

чиниоци посла, као што су новац, прузнање, моћ, статус, 

напредовање. Жене мотивишу најпре интерне награде, као што 

су социјални контакт, помагање другима да задовоље своје 

потребе на радном месту, сарадња са људима, самоиспуњење, 

лични раст, задовољство послом итд.  

Извор:Стефановић, В., Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010., стр. 240. 

 

Из наведене табеле видимо да су жене доста пажљивије према својим колегама и 

сарадницима, склоне сарадњи, радо признају уколико направе грешке, боље разумеју 

невербалну комуникацију, скромније су по питању награда... Док мушкарци теже 

остваривању  циљева не придајући значају путу ка том циљу, главни извори мотивације су 

им моћ, новац, углед, друже са колегама ради потребе, тешко и нерадо прихватају своје 

грешке... 

Жене лидери су: 

- Бољи комуникатори; 

- На прво место стављају успех тима; 

- Користе способност утицаја, а не моћ; 

- Бољи су тимски играчи; 

- Поседују више толеранције за различитост; 

- Више цене напоре других; 

- Отвореније су у исказивању својих мисли и емоција; 

- Већи су ентузијазисти.14 

 Жене се лакше суочавају са кризним ситуацијама. Јер жена као мајка 

изложена је свакодневним стресним ситуацијама, које од ње траже максималну 

                                                           
14 Ђорђевић, Б., Психологија менаџмента, Универзитет Унион, Ниш, 2008., стр.272. 
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концентрацију, прибраност и одлучност.  Међутим оне теже преузимају ризик без 

потпуног покрића. Жене вође сматрају да људи постижу најбоље резултате када су 

задовољни собом и својим послом. Оне поседују веома велики смисао за организацију 

живота, јер су у стању да координирају своје породичне обавезе. Веома су одговорне и 

флексибилне, дугорочније се посвећују послу за разлику од мушкараца. Свој успех дугују 

женствености, интуицији, способности да проблеме решавају мирно, а не оштро као 

мушкарци.  

У нашој земљи жене су освојиле одређени број професија, али их је још увек мало 

на водећим позицијама. Најпознатије успешне жене у нашој земљи су Весна Маринковић – 

власница „Виталиса“, Нада Момировић – власница „Моне“, и Надежда Васојевић – 

генерални директор ДП „Јанхари“.  

У факторе који утичу на стил руковођења убрајају се: 

 

- Институционални (функционисање колектива, карактер испуњавања радних 

задатака и радних улога, комуникације); 

- Индивидуално-психолошки (особине личности, мотивација, ставови, вредности, 

потребе); 

- Ситуациони, у ширем и ужем смислу (грана делатности, економска ситуација, 

општа клима у друштву и колективу).15 

 

4. Жена – успешан предузетник 

Иако ће овај податак многе изненадити када говоримо о високо развијеном 

земљама, у успешним компанијама у Великој Британији, само 23.5% чине жене менаџери. 

Ако је судити по недавним резултатима који су добијени од стране америчких 

истраживача, потврђено је оно у шта се још раније веровало. Само су три земље у свету са 

преко 50% учешћа жена менџера у великим компанијама. Овде говоримо пре свега о 

следећим земљама: 

                                                           
15 Ђорђевић, Б., Психологија менаџмента, Универзитет Унион, Ниш, 2008., стр.277. 
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Табела бр. 3 – Топ десет земаља у свету са женама менаџерима на водећим 

позицијама 

Првих десет земаља у свету са женама менаџерима на водећим позицијама 

Редни број Земља Проценат 

1 Јамајка 59,3% 

2 Колумбија 53,1% 

3 Санта Луција 52,3% 

4 Филипини 47,6% 

5 Панама 47,4% 

6 Белорусија 46,2% 

7 Летонија 45,7% 

8 Гватемала 44,8% 

9 Бахамска острва 44,4% 

10 Молдавија 44,1% 
Извор:http://uk.businessinsider.com/list-of-female-bosses-and-managers-around-the-world-2015-3 

 

Већина светски најразвијених земаља света лоше су окарактерисане и котиране 

према истраживањима обавељеним ради утврђивања процента жена менаџера у односу на 

мушку популацију менаџера. 

 

Табела бр. 4 – Најразвијеније земље света са процентуалним уделом жена менаџера 

Селекција осталих најразвијенијих земаља са уделом жена менаџера 

Редни број Земља Проценат 

15 САД 42,7% 

21 Нови Зеланд 40,0% 

24 Француска 39,4% 

36 Аустралија 36,2% 

36 Канада 36,2% 

41 Уједињено Краљевство 34,2% 

57 Шпанија 30,0% 

85 Кина 16,8% 

96 Јапан 11,1% 

97 Јужна Кореја 11,0% 
Извор:http://uk.businessinsider.com/list-of-female-bosses-and-managers-around-the-world-2015-3 

 

 

http://uk.businessinsider.com/list-of-female-bosses-and-managers-around-the-world-2015-3
http://uk.businessinsider.com/list-of-female-bosses-and-managers-around-the-world-2015-3
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Наравно, не треба ни заборавити земље у којима жене готово да немају никаквих 

права када говоримо о менаџменту. 

Табела бр. 5 – Топ десет најнеразвијенијих земаља у женском менаџменту 

Десет земаља света са најнижом стопом жена менаџера 

Редни број Земља Проценат 

1 Пакистан 3,0% 

2 Алжир 4,9% 

3 Јордан 5,1% 

4 Бангладеш 5,4% 

5 Катар 6,8% 

6 Саудијска Арабија 7,1% 

7 Либан 8,4% 

8 Оман 9,3% 

9 Египат 9,7% 

10 Уједињени Арапски 

Емирати 

10,0% 

Извор:http://uk.businessinsider.com/list-of-female-bosses-and-managers-around-the-world-2015-3 

 

Још један занимљив податак јесте резултат истраживања обављеног у 2015 години. 

Према добијеним подацима, жене менаџери чине невероватних 39,2% у односу на мушку 

популацију од укупно 17 милиона запослених у области менаџмента. Првенствено треба 

истаћи људске ресурсе у медицини у којима жене менаџери учествују са чак 73,7%.  

Такође, заступљеност жена менаџера са преко 65% јесте и у већ поменутим људским 

ресурсима (73,7%), друштвеном и комуникацијском менаџменту (67,4%) као и у едукацији 

(65,7%). 

 

Постоје и области у којима је заступљеност мушкараца и жена менаџера готово 

изједначена. Међу њима се истичу финансијски менаџмент и област продаја некретнина. 

Заступљеност жена менаџера са уделом мањим од 20% јесу и области архитектуре, 

инжињеринга, као и лаке и тешке индустрије. Сви ови подаци добијени су услед тренутних 

истраживања. 

 

Жене предузетници сматрају да су у давању нових идеја боље од мушкараца, као и 

способније да разговарају, убеде саговорника, виде себе као креативне и способне да 

http://uk.businessinsider.com/list-of-female-bosses-and-managers-around-the-world-2015-3
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организују. Док за своје слабости издвајају решавање финансијских проблема, 

прогнозирање, буџетирање и производњу. У суштини жене су слабе у решавању 

механичких, квантитативних и рутинских проблема. Па је зато већина њих запослена у 

услужним делатностима, међу којима спада и туризам.  

 

За све жене важе следеће четири особине: 16 

1. Опседнутост једном идејом (single - mindedness); идеја постаје фиксна, развија, 

допуњује, усавршава, шири; она постаје најважнија, 

2. Спремност за преузимање ризика; спремност да се инвестира време, новац, напор 

без икаквих гаранција у сигуран успех, 

3. Интерналност која карактерише све предузетнике; себе сматрају господарем 

своје судбине; саме себи постављају критеријуме, 

4. Иницијативност и одлучност, упорност, тврдоглавост, често безобзирност; 

неуспех је школа за напред; не прихвата се одговор „НЕ“. 

 

Жена предузетник у нов посао улази са мало опреза, спремна на нова искуства и 

обавезе, као оптимиста, У случаја неуспеха у новом послу лакше налази излаз и иде даље 

за разлику од мушкараца.  

 

У данашње време расте број жена предузетника. Што се тиче почетка посла постоје 

разлике у погледу подршке, проблема и извора средстава. Мушкарац тежи да сам одлучује 

о својој судбини, често долази до неслагања између њега и шефа. Са друге стране жена 

жели независност. То су разлози који их терају да одаберу нови посао. Обоје имају јаке 

интересе и искусни са са новим послом  које започињу. Жена напушта посао када је 

фрустрирана, пуна је ентузијазма улази у нов посао и са мало искуства.  

 

Што се тиче почетка финансирања, мушкарци су усредсређени на банке, где поред 

тога поседују и завидну суму личних средстава. Док су жене принуђене да се ослањају на 

породичну имовину или своја средства. 

 

                                                           
16 Стефановић, В., Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010, стр.242. 
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И код мушкараца и жена битна је подршка како за сам рад тако и у улазак у нов 

посао. Жени је највећа подршка њена породица, супруг, блиски пријатељи и пословна 

удружења, о којима ће касније бити реч. Мушкарац се највише ослања на спољне 

саветнике у погледу подршке, док му је на другом месту породица и супруга.  

 

5. Кодекс облачења пословне жене 

 

Одевање жена се разликује од земље до земље, у вези је са традицијом, обичајима и 

климатским условима. Темељ личне а и пословне културе јесте уредност тј. чистоћа. Одећа 

треба бити прилагођена годинама, годишњем добу и пословној прилици.  

 

Из дана у дан пословна мода се радикално мења, мада неки основни кодекси остају 

заувек. Лежерна пословна мода данас се претворила у још лежернију, а пословно тегет 

одело је прешло у задњи ред.  

 

Нека основна правила код пословног одевања су свакако тамне боје, квалитетни 

природни материјали, без шљокица и сјаја. Женама менаџерима за свакодневни посао се 

препоручује одевање у једноставније костиме. Панталоне јесте да су данас код већине 

жена омиљени део гардеробе али захтевају витку фигуру. Веома укусно делују женска 

елегантна одела. 

 

Издвајамо нека од основних правила за пословну гардеробу: 

 

- костиме и комплети са елегантним панталонама; 

- кошуље и блузе које не морају бити превише озбиљне; 

- дужина сукње максимално 10 cm преко или 4 прста изнад колена, треба имати у 

виду да сувише кратка сукња није прикладна за посао; 

- чарапе тамних боја или у боји коже, преко лета танке и транспарентне; 

- ципеле равне, увек затворене, са мањом штиклом до 8 cm, боју ципеле треба 

ускладити са осталим деловима одеће и торбицу; 
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- неупадљив накит, сат, прстен и ланчић; 

- торба треба бити по боји и облику подређена хаљини или капуту уједно и 

усклађена са бојом ципела. 

 
 

6. Удружење пословних жена 

 

Све је већи број Удружења пословних жена, које имају циљ не само заштиту 

пословних жена од мушкараца, већ од пословног амбијента у који морају да егзистирају. 

Жене лидери у нашој земљи трпе огромне притиске нестабилног економског и политичког 

окружења, улажући велики напор да сачувају имиџ жене схваћене по неким западним 

стандардима.17 

 У вези са тим у Србији је основано Удржење пословних жена Србије. Удружење је 

снажан, препознатљив и компетентан партнер у дијалогу државног и приватног сектора, 

који уједно доприноси економском и социјалном развоју, са посебним нагласком на 

женско предузетништво. 

 То је једна од већих националних организација жена предузетница, која се бави 

активним заговарањем у циљу побољшања пословне климе и подстицања умрежавања на 

локалном, регионалном и међународном нивоу. 

Циљеви Удружења су: 

 - повећање броја жена које започињу сопствени бизнис, 

 - повећање видљивости жена које су власнице предузећа, 

- охрабривање власница предузећа да шире бизнис, 

- стварање и подстицање форума на коме предузетнице могу да размењују идеје и 

стичу нове пословне контакте, 

- утицај на креирање политике развоја малих и средњих предузећа, 

                                                           
17 Ђорђевић, Б., Психологија менаџмента, Универзитет Унион, Ниш, 2008., стр.274. 
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- јачање веза између жена предузетница на локалном, регионалном и међународном 

нивоу, кроз размене искуства и идеја, 

- промоција друштвене одговорности високих стандарда етике у пословању.18 

Слика бр.1 – Кодекс облачења жена менаџера 

 

Извор: http://www.kurir.rs/data/images/2016/03/03/22/856385_poslovna-zena-posao-kancelarija-biznis_ls-

s.jpg 

 

 

 

 

                                                           
18 Пословне жене: http://poslovnezene.org.rs/ 
 
 

http://www.kurir.rs/data/images/2016/03/03/22/856385_poslovna-zena-posao-kancelarija-biznis_ls-s.jpg
http://www.kurir.rs/data/images/2016/03/03/22/856385_poslovna-zena-posao-kancelarija-biznis_ls-s.jpg
http://poslovnezene.org.rs/
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7. Савети и акције за побољшање стања жена менаџера 

 

Савети којих се жене најчешће треба придржавати произилазе из тога да не треба да 

губе самопоуздање чак и када су често отворен предмет потцењивања. Оне увек требају 

имати један циљ пред собом, а то је да без обзира не све околности, истакну себе. Такође, 

њихов наступ о њима може доста тога говорити. Стога, он мора бити и више него сигуран 

чак и када се жена тако не осећа. Уколико се жена води мушким стилом вођења, а то је 

приступ да је она непогрешива, то је може доста деморалисати у послу. Зато грешке које је 

у стању да направи треба себи опростити и подигнуте главе наставити даље. У томе јој 

знатно може помоћи присећање свих успешних резултата које је постигла.  

 

Као што смо малопре напоменули жене се удружују и предузимају легалне акције 

како би помогле једна другој пре свега да би елиминисале дискриминацију. У складу са 

тим оне користе методе које су националне мањине довеле до елиминисања 

дискриминације. 

70- тих година XX века феминизам је напао мушке професије у два правца: 

- захтевом да се женама омогући да раде у свим професијама и 

- захтевом да се уклони ексклузивност одређеним професијама, које су биле 

резервисане само за мушкарце. 

 

Феминизам је доказао потребу да су жене равноправне у запошљавању као услов 

економских слобода жена. Потреба запошљавања жена јавила се због употпуњавања 

породичног буџета, жељом да избегну вечити боравак кући, затим повећана стопа развода 

наметнула је потребу да жене морају како себе тако често и своју децу да издржавају од 

сопствене зараде. 

Са повећањем броја жена и мањина на радном месту, многа предузећа су увеле 

„програм разноликости“. Ови програми се састоје од три корака: 
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1. изградња корпоративне културе која веома цени разноликост,  

2. промена политике, структуре и система који подразумевају разноликост и 

3. увођење тренинга за прихватање разноликости. 

 

Циљ ових програма је схватање и пружање помоћ људима у поимању вредности и 

културних веза ради отклањања класичних понашања и конфликта, како би се створили 

услови да „сви живе заједно“. 
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III ТУРИСТИЧКО ТРЖИШТЕ 

1. Туристичко тржиште – место сусрета понуде и тражње 

 

1.1.  Појам туристичког тржишта 

 

Када говоримо о туристичком тржишту можемо закључити да оно има своје 

субјекте – туристичку понуду и тражњу и предмет размене – производе или услуге и цену. 

Стога можемо закључити да је туристичко тржиште скуп односа понуде и тражње. 

 

Туристичко тржиште је скуп односа тражње и понуде који су усмерени на размену 

роба и услуга посредством новца и то у размери коју одређују цене роба и услуга. 19 

  

Туристичко тржиште се може дефинисати и као место где неки желе „нешто“ да 

нуде, а затим и да продају. Још једна од дефиниција туристичког тржишта налаже да је то 

скуп понуде и тражње које служе за подмиривање туристичких потреба на одређеном 

простору. За потпуно разумевање туристичког тржишта треба га најпре поделити на 

тржиште робе и тржиште услуга. Робно тржиште не означава ни место производње ни 

место потрошње. Произвођач шаље робу у малопродајну мрежу да би био ближе   

потрошачима. Да би неко задовољио своје потребе он мора отићи у место у којем је 

формирана туристичка понуда, тј. мора напустити место сталног боравка. На робном 

тржишту, произвођачи шаљу своју робу и за узврат добијају новчана средства, док се на 

туристичком тржишту обавља све на лицу места. Овде туристичка услуга условно речено 

чека купца који мора путовати ради коришћења услуге и плаћања добијеног. 

 

Главни проблем туристичког тржишта је немогућност да се понуда директно 

презентује купцима. Овде није могуће дати туристи нешто на пробу како би се он одлучио 

која дестинација је боља, те се овде одлука доноси на невиђено. Једини прави начин да се 

повеже туристичка понуда са туристичком тражњом је туристичка промоција. Овако се 

                                                           
19  Бакић, О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010, стр. 45. 



 

53 
 

туристи директно или индиректно упознају са услугом коју ће касније користити. Туристи 

морају веровати речима промотера, приказаним сликама и различитим промотивним 

средствима како би дошли до жељених информација о туристичкој дестинацији.  

 

1.2. Карактеристике туристичког тржишта 

 

За схватање појма туристичког тржишта, битне су његове три карактерисктике, а то 

су место где се сусрећу понуда и тражња, време њиховог сусрета и начин функционисања 

туристичког тржишта. Одлазак у туристичку дестинацију је циљ сваког туристичког 

путовања. Под туристичком дестинациојом се подразумева одређени простор са 

одговарајући атракцијама и смештајем за туристе, које осигуравају запошљење кадровима 

из туризма, хотелијерства и угоститељства. Када говоримо о туристичким сезонама, 

најзначајније су две туристичке сезоне. То су летња и зимска сезона. Уствари, могу се 

разматрати два временска циклуса, од јуна до септембра и од јануара до марта, када се 

одвијају највеће туристичке миграције. Далеко бројнија кретања свакако су она у летњим 

месецима која се одвијају према мору, док она друга кретања према планинским 

просторима заузимају миграције које се јављају у зимским месецима. Раздобље током 

године од септембра до маја одликује се високим степеном конгресних активности. 

 

Светска туристичка организација утврдила је да постоје две велике групе фактора 

који утичу на туристичко тржиште. У прву групу спадају спољни фактори, а у другу 

тржишне снаге. У спољне факторе се могу убројити: привредни и финансијски развој, 

демографске и социјалне промене, технолошке иновације и побољшања, инвестиције у 

инфраструктуру, политички и правни чиниоци, планирање и утицај на околину, развитак 

трговања као и сигурност путовања. Најзначајније тржишне снаге чине знање потрошача о 

могућностима туризма, развој производа дестинације, трендови, као и понуда стручног и 

искусног људског потенцијала.  
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1.3. Посредници на туристичком тржишту 

 

У најзначајније туристиче посреднике спадају туристичке агенције и туроператори. 

Туристички посредници посредују између туристичке тражње и понуде. Другим речима 

они повезују дислоциране учеснике једног и другог пола туристичког тржишта. 

 

Кроз историјски развој, најпре су настале путничке агенције, затим туристичке 

агенције и као највиши облик органзације -  туроператери.  

Туристичку агенциу дефинишемо као друштвени субјект који има посредничку 

улогу између корисника туристичких услуга (туриста) и даваоца услуга, смештаја, исхране 

и боравка. 

 

 Туроператер је креатор властитих аранжмана, велики заступник различитих 

капацитета понуде (превозних, смештајних итд.) и тиме аутоматски има значајан утицај на 

ниво ценовне политике понуде.20 

 

Освновне разлике између туристичких агенција и туроператора: 

Туроператори 

• Трговац на велико предузетник и посредник; 

• Купује услуге у властито име и за властити рачун; 

• Креира  властити производ; 

• Основни извор прихода: продаја властитих производа; 

• Сноси ризик за непродане капацитете; 

• У правилу нема директан контакт са клијентима; 

• Продају својих производа врши најчешће користећи посреднике; 

• Локација није пресудна за успешно пословање; 

• Главна функција: организаторска; 

• Има на тржишту специфичну информативно-саветодавну функцију; 

• Промотивна функција врло изражена. 

                                                           
20 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., Економика туризма, Природно математички факултет, Ниш, 2016., стр. 

197. 
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Туристичке агенције 

• Трговац на мало – посредник; 

• Продаје услуге у своје име, али за туђи рачун; 

• Пласира на тржишту туђе производе; 

• Основни извор прихода: провизија; 

• Не сноси ризик за непродане капацитете; 

• Има директни контакт с клијентима; 

• Врши директну продају услуга клијентима; 

• Локација врло битна за успех у пословању; 

• Главна функција: посредничка; 

• Преовладава општа информативно-саветодавна функција; 

• Врло изражена комерцијално-пропагандна функција. 

  

2. Туристичка тражња 

 

Постоје многе дефиниције туристичке тражње, али  ниједна није опште прихваћена. 

Под туристичком тражњом треба подразумевати масу добара, услуга и роба у функцији 

туристичке рекреације, којој су њени субјекти – туристи – склони, спремни и способни да 

прихвате уз одређени ниво цена (домаћа туристичка тражња), односно уз одређени 

девизни курс (инострана туристичка тражња).21 

 

Туристичка тражња се такође може дефинисати као спремност туристичких 

потрошача да при различитом нивоу цена купују различите количине туристичких 

производа и услуга на одређеном туристичком тржишту и у одређеном времену. По 

правилу тражња својим захтевима и понашањем диктира количину, квалитет и цене роба и 

услуга, па је тражња један од тржишних фактора који по правилу доминира тржишним 

односима.22 

                                                           
21 Вукићевић, М., Економика и организација туризма, Институт за географију Универзитет у Новом Саду, 

Нови Сад, 1992., стр. 53. 
22 Ћосић, М., Економски аспекти туризма, Висока туристичка школа струковних студија, Београд, 2013., стр. 

54. 
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2.1. Претпоставке за формирање туристичке тражње 

 

Постоји велики број унутрашњих и спољашњих фактора који утичу на појединца да 

се одлучи и укључи у туристичка путовања. Унутрашње претпоставке обухватају 

туристичке потребе и мотиве, док спољашне претпоставко обухватају објективне и 

субјективне факторе. 

 

 Мотиви и потребе узрокују и покрећу одређено људско понашање. Па се 

мотивација може објаснити као покретачка снага унутар појединца која га подстиче на 

акцију, и која је резултат тензије због незадовољених потреба, жеља и захтева.  Мотиви 

могу бити образовни, културни, етнички, статусни и престижни, физички, здравствени, 

духовни... Целокупан живот човека условљен је тежњом да се задовоље разноврсне 

потребе. Након задовољења тзв. нижих потреба, јављају се нове, више потребе па 

слободно можемо рећи да је целокупна људска историја заправо непрестана борба за 

задовољавање потреба. Оне се јављају услед недостатка нечег, праћене жељом да се тај 

недостатак одстрани како би се смањио притисак и напетост, а жеља за путовањем 

задовољила.  Постији велики број туристичких потреба, неке од њих су: физиолошке 

потребе, потребе за сигурношћу, за припадношћу, за поштовањем, самоостварењем, 

знањем, естетиком, потреба за променом простора, времена, социјалног окружења, 

сопствене личности, дружењем, еротска потреба... 

 

 

 

 

2.1.1. Објективне спољне претпоставке 

 

 Објективне претпоставке су оне које произилазе пре свега из личног стандарда 

појединца, а затим из слободног времена и вишка слободних новчаних средстава. У 

објективне претпоставке спадају: 
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- животни стандард – односи се на туристе који су новчане, друштвене и 

психолошке могућности, те од тога зависи на које ће дестинације отићи.  

- слободно време – претпоставља да човек у то време нема радне обавезе и да није 

везан за своје радно место. 

- вишак слободних новчаних средстава – човек мора бити способан да покрије своје 

егзистенцијалне потребе као што су становање, прехрану итд. и након тога преостали 

кућни буџет служи за задовољење секундарних потреба као што су, на пример, куповине 

аутомобила и одлазак на неку туристичку дестинацију. Сваки човек доноси одлуку како ће 

потрошити вишак слободних средстава. Уколико је земља технолошки и економски 

развијенија, односно што је степен запослености већи, довешће до тога да већи део 

становништва, уколико је економски јак, може своје секундарне потребе третирати као 

примарне. 

- животна и радна средина појединца – животни ритам је брз и динамичан који од 

појединца захтева велике напоре у организацији живота, тако да појединца доводи на 

размишљање о одласку у неку туристичку дестинацију, као једног од излаза из стресне 

ситуације.  

2.1.2. Субјективне спољне претпоставке 

 

 Код ових претпоставки пре свега се мисли на субјективно понашање сваког 

појединца у вези са доношењем одлуке да ли ће своје расположиво време и слободна 

новчана средства утрошити на туристичко путовање.  

 

Дакле, појединац треба да има објективне могућности одласка на туристичко 

путовање. Појединци своје одлуке о туристичкој потрошњи доносе ирационалним 

промишљањем, а те одлуке зависе од тога какви трендови владају на тржишту туристиче 

тражње. Постоји мали број фактора из околине који могу утицати на појединца и његово 

туристичко кретање. Неки од тих фактора су мода, опонашање других и религијска 

путовања.  
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2.2. Карактеристике и специфичности туристичке тражње 

 

Основне карактеристике туристичке тражње су: 

 

- дислоцираност туристичке тражње од понуде – туристичка тражња је просторно 

одвојена од турисктичке понуде. То може бити само неколико километара до неолико 

хиљада километара, што зависи од географске позиције места и удаљености туристичке 

дестинације.  

- хетерогеност тражње – основа хетерогености туристичке тражње је човек. 

Хетерогеност је дефинисана неодређеним скупом људи који имају различите туристичке 

потребе, које се задовољавају на различите начине, у различитим туристичким 

одредиштима и у различито време. Чиниоци хетерогене туристичке тражње су: 

демографски, психолошки, географски и фактори понашања туриста на туристичком 

путовању. 

 

Демографски фактори обухватају елементе по којима се прати кретање 

становништва унутар једне земље као што су старосна структура, величина породице, 

религија итд. Па се туристичка тражња  може посматрати као: 

 

а) идеална – чини укупно становништво које се креће ка одређеном рецептивном 

туристичком подручију уз ограничења неких људи који не могу или нису у стању да 

путују ка туристичким дестинацијама; 

 

б) потенцијална – чине они који имају могућности да задовоље своје туристиче 

потребе, али нису још увек донели такву одлуку; 

 

в) реална – чини становништво како ће утрошити своје слободно време и за тако 

нешто располаже новчаним средствима и када и где ће то туристичко путовање 

реализовати; 
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г) ефективна – под ефективном тражњом се подразумева део тражње где се зна 

место, време и начин задовољења турисктичких потреба тј. има се већ одабрана 

турисктичка дестинација. Ефективна тражња је и коначни облик тржишног деловања. 

 

Психолошки фактори су везани за животни стил појединца, идентитет, степен 

свести и друштву коме припада. 

 

Географски фатори су хетерогени фактори туристичке тражње, а последња група 

фактора хетерогености туристиче тражње се односи на понашање туриста на туристичком 

путовању. 

 

- еластичност тражње – туристичка тражња је изразито еластична тржишна 

категорија. Постоје две врсте еластичности тражње, а то су примарна и секундарна 

еластичност. Под појмом примарне еластичности обухваћен је раст или пад туристиче 

тражње зависно од промене и висине личних примања.  

 

Еластичност је мера која показује како купци и продавци реагују на промене 

тржишних услова. Према закону тражње, пад цена неког добра повећава тражену 

количину. Ценовна еластичност тражње говори о томе како купци реагују на промену цена 

у односу на количину производа. Тражња је еластична уколико се знатно мења у односу на 

цене, а нееластична уколико се незнатно мења у односу на цене. Фактори који утичу на 

еластичност тражње су: расположивост блиских супститута (више супститута, већа 

еластичност тражње), дефинисаност тржишта (уже дефинисана тржишта имају већу 

еластичност тражње) и временски хоризонт (већа еластичност уколико се посматра већа 

временска серија). 

 

- мобилност и сезонски карактер тражње – огледа се кроз покретљивост туристичке 

тражње у простору. То се првенствено мисли на различите врсте превозних средстава. 

Особина туристиче тражње је једна од изразитих особина сезонског карактера. Условљен 

је климатским условима и коришћењем годишњих одмора.  
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Од бројних карактеристика туристиче тражње, издвајају се три облика туристичких 

путовања према топлим морима, планинским центрима и великим градовима. Туристичка 

тражња према топлим морима указује да туристи махом користе одморе у периоду летњих 

месеци тј. током школског распуста. Са друге стране, постоје и они који преферирају 

обилазак планинских центара ради сузбијања различитих болести и коришћења лековитог 

планинског ваздуха. Велики градови представљају рецептивне регије за туристе пре свега 

због културно историјских и уметничких вредности. 

 

3. Туристичка понуда 

 

Под појмом туристичке понуде се потразумева велики број учесника који желе да 

продају своју робу и услуге туристима у одређено време и по одређеној цени.  

 

Економским речником речено, количина роба и услуга која се нуди туристима на 

одређеном туристичком тржишту, у одређено време и по одређеној цени, представља 

туристичку понуду тог тржишта.23 

 

Туристичка понуда може бити: 

- примарна изворна – обухвата природне одлике, амбијент као и културно 

историјско наслеђе 

- секундарна изведена – односи се на организовану привредну активност предузећа 

која обезбеђује потребне услуге и производе. 

 

3.1. Претпоставке за формирање туристичке понуде 

 

 Да би се уопште могло говорити о туристичкој понуди најпре се морају задовољити 

четири основна критеријума, то су: 

                                                           
23 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., Економика туризма, Природно математички факултет, Ниш, 2016., стр. 

219. 
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1. атрактивност простора – да би се привукао велики број туриста, сам туристички 

простор пре свега мора бити изузетно атрактиван, па тако постоји: 

 

- атрактивност природних ресурса (атрактивност простора), при чему туристи 

обилазе одређене локалитете због климе, флоре, фауне итд. 

 

- атрактивност друштвених ресурса (атрактивност друштвених збивања и догађаја), 

где су туристи привучени резултатима људског рада, а ту спадају разне грађевине, 

забавни паркови, културно историјски догађају итд. Укупним бројем посетилаца, 

мери се снага привлачности туристичког ресурса. 

 

2. саобраћајна повезаност и инфраструктура – битан чинилац турисктичког развоја 

јесте заправо саобраћајна повезаност емитивних и рецептивних регија. Корисник услуге 

треба да изабере начин путовања, односно саобраћајно средство да би дошао до крајњег 

циља, тј. туристичког места које је изабрао. 

 

3. изграђени прихватни тј. рецептивни капацитети – ови капацитети су значајни јер 

туриста напушта емитивну регију и сели се на одређено време у рецеттивну регију. Ови 

капацитети могу бити директни и индиректни рецептивни капацитети. Директни 

рецептивни капацитети остварују приходе на основу директне туристичке потрошње и 

обухватају објекте смештаја, исхране и објекте зе забаву и рекреацију. Са друге стране, 

индиректни рецептивни капацитет обухватају објекте чије одржавање финансира локална 

самоуправа на темељу боравишних такси. 

 

4. туристичка промоција – преко различитих медија се доази директно или 

индиректно у везу са купцима који могу на основу таквих контаката донети одлуку где ће 

путовати. 
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3.2. Карактеристике и специфичности туристичке понуде 

 

Најзначајније карактерисктике туристичке понуде су: 

 

1. дислоцираност понуде од тражње – за туристичку понуду кажемо да је 

дислоцирана од туристичке тражње јер није за домицијално становништво, већ за 

привремене посетиоце тог места. Треба имати на уму да је туристичка дестинација циљ 

сваког туристичког путовања. Међу најзначајнијим рецептивним регијама у свету спадају 

Средоземна регија, подручије Алпа, Кариби итд. које развијају и промовишу своје 

посебности и разноликости. 

 

2. хетерогеност понуде – произилази из хетерогености туристичких услуга. При 

томе, треба имати у виду да основу туристичке привреде чине угоститељство, саобраћај, 

туристичке и путничке агенције, трговина на мало, занатство и разне врсте комуналних 

делатности. Од непривредних делатности, истичу се културно уметничке, спортске и друге 

активности. 

 

Различитост тј. хетерогеност понуде један је од главних услова који утичу на 

привлачење потрошача различитих интереса, навика, жеља и могућности. Најпре се мора 

одредити простор а затим презентовати туристичка дестинација да би се утврдиле 

природне и друштвене карактеристике као што су флора и фауна, нагиб терена, 

развијеност саобраћајне инфраструктуре итд.  

 

3. нееластичност туристичке понуде – туристичка понуда је нееластична, а то значи 

да свој капацитет не може мењати и прилагођавати тражњи тј. туристички објекат који је 

припремљен за рад у једној години или сезони не може се мењати, већ се промене могу 

извршити тек по завршетку сезоне. 

 

4. статичност туристичке понуде – треба имати на уму да је туристичка понуда 

непреносива, стога и има стасус статичности. Корисник туристичке понуде, односно 

потрошач мора доћи у туристичку дестинацију где се налази понуда за коју је 
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заинтересован. Један од начина да се привуче већи број туриста јесте туристичка 

промоција. На тај начин, туристи долазе до корисних информација везаних за дестинацију 

за коју су заинтересовани. Недостатак туристичке промоције је тај да туристи не могу 

добити узорак услуге коју плаћају већ морају веровати свему што је наведено у 

туристичкој промоцији.  

 

5. сезонски карактер туристичке понуде -  свака туристичка понуда има итекако 

изражен сезонски карактер. То значи да интересовања туриста за поједине туристичке 

дестинације пре свега зависе од доба године. Када говоримо о сезонском карактеру 

туристичке понуде, најзначајнију улогу свакако има климатски фактор на основу кога се 

формирају све туристичке сезоне: летња и зимска.  

 

Летњу туристичку сезону карактеришу жарко сунце, топла атмосфера, виша 

температура мора, језера и река (него обично), као и богата флора и фауна. Туристи се за 

овај вид одмора одлучују када имају колективне годишње одморе (што је изузетно 

популарно у западним земљама). Највећу пажњу туриста привлаче Европске земље као 

што су Шпанија, Италија, Француска, али и земље широм света попут Египта, Туниса, 

Тајланда, Кубе, Бахама итд. 

 

Сасвим супротно летњој, постоји и зимска туристичка сезона. Овде главну улогу 

има дебљина снежног покривача. На основу тога неке локације постају атрактивније од 

других. Свакако да најзначајнији планински масив, са највећим степеном туристичких 

кретања, имају Алпи. Многи туристи широм Европе долазе како би видели овај јединствен 

феномен и уживали у свежем ваздуху и зимским чаролијама.   
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IV СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕНАЏЕРА У ТУРИЗМУ 

 

1. Важност развоја менаџера 

 

У нашој земљи већина власника и менаџера како малих тако и средњих предузећа 

сматра да у систему образовања нема довољно повезаности између теорије и праксе, као и  

то да се не води довољно рачуна о потреби стицања практичних вештина и способност. 

Они сматрају да су програми пренатрпани и оптерећени информацијама, да постоји тзв. 

„расцепканост“ знања и и велика монодисциплинарна изолација у наставним плановима и 

програмима средњег и високошколског образовања. Овакво стање нажалост још увек јесте 

заступљена у појединим средњим и високошколским установама али задњих неколико 

година ситуација се знатно променила.  

Сам развој менаџера у туризму јесте процес којим менаџери добијају неопходне, 

вештине, искуства и ставове потребни не само да постану добри менаџери већ и да опстану 

као лидери у својим организацијама. Јер се од њих као нисиоце туристичког развоја увек 

очекује успех на туристичком тржишту у време велике конкуренције. То је сваки покушај 

да се побољша садашњост или будућност менаџмента стицањем нових знања, 

побољшањем вештина и способности као и мењањем ставова, чиме се уједно повећава 

менаџерска флексибилност и успешност. Једна од преокупација савремених организација 

јесте развој менаџера, која задњих пар година постаје водећа активност управљања 

људским потенцијалима. То је и разумљиво уколико се узме у обзир да стални развој 

менаџера  постаје значајна стратегија и конкурентска предност.  

Разлози и циљеви менаџерског развоја у организацијама су следећи: 

- Помагање организацији да се брже развија и расте. 

- Јачање конкурентске способности. 

- Осигуравање доступности и спремности квалитетних менаџера за попуњавање 

садашњих и будућих менаџерских позиција. 
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- Стварање полуге за одржавање организационе културе кроз комуницирање њене 

мисије, уверења, вредности и праксе менаџмента. 

- Припрема и оспособљавање менаџера за решавање комплексних пословних 

проблема у променљивој околини кроз пружање искуства, знања и вештина потребних за 

будуће послове и позиције. 

- Развијање низа појединаца спремних да преузму одговорност и позиције вишег 

менаџмента. 

- Спречавање менаџерског застаревања и стално актуелизирање и ширење знања и 

вештина. 

- Отклањање постојећих недостатака у знањима, стилу, ставовима и уопште у 

понашању менаџера. 

- Повећање укупне менаџерске успешности и флексибилности. 

- Осигуравање већег радног задовољства менаџера. 24 

 

2. Школовање за менаџмент у Србији 

 

Центар за менаџмент Универзитета у Београду извшио је средином 90-тих година 

истраживање о потребама за менаџерима  у Србији. На основу добијених резултата када је 

упитању едукација за потребе менаџмента у туристичкој индустрији у нашој земљи, 

можемо издвојити неколико од великог броја резултата: 

- Менаџмент је способност да се  послови обаве преко људи, менаџмент је фактор 

производње заједно са земљом, радом и капиталом; 

- Менаџмент је уједно и последица и узрок раста међународне привреде; 

                                                           
24 Група аутора, Економска ефективност управљања људским ресурсима, Институт за економику 

пољопривреде, Београд, 2013., стр. 154. 
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- Менаџмент је битан и за интерне промене у предузећу али исто тако и за промене 

у привреди и држави. 

 На улагање у развој менаџера као посебне професије треба као што смо у првом 

делу рада напоменули  гледати као инвестицију са високим и дугорочним стопама 

приноса.  

Поседовање одређеног знања, умећа, вештина и способности, подразумева 

професионализација менаџера. Све ове наведене констатације важе и за менаџере у 

туризму као носиоце туристичког развоја, уколико се узме у обзир значај туризма као дела 

националне економије и најзначајније делатности у оквиру терцијалног сектора. Данас се 

од менаџера у туристичком бизнису очекује да буде лидер, онај који креира промене, 

иноватор са израженом визијом, способан вођа и особа која носи убеђење.  

У савременом развијеном пословном свету (отуд и у туристичком бизнису – О.Б.) 

најбоље су плаћени менаџери који познају „душу“ других људи, који знају да препознају 

потребе саговорника и корисника производа и услуга. Претпоставка развијеног 

менаџмента у туристичкој индустрији је отуда, едукација менаџера (било у формалном, 

било у неформалном систему школовања).25 

 

3. Образовање и обука менаџера за потребе туризма 

 

Образовање и обука менаџера је значајна компонента одржавања конкурентске 

способности у туристичкој индустрији. Дуги низ година у многим државама Сједињених 

Америчких држава, Европских и држава Далеког Истока (најразвијенији туристички 

региони у Свету), велики значај био је стављен на концептима образовања и обуке 

менаџера, при чему је било доста исцрпљивања око важности једног и другог концепта. 

Ова два концепта не би требало „раздвајати“ јер су они међусобно повезани. Реч је о два 

концепта која морају да „теку“ заједно. Разлог је у томе што туристичка индустрија јесте 

подручје које је познато по брзом развоју и примени нових решења, при чему се захтева 

                                                           
25 Бакић, О., Маркетинг у турзму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010., стр.  31. 
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значајан квантум формалног образовања, стално допуњавање и обука кадрова кроз 

формални систем школовања и обуку, рутину и прецизно обављање посла.  

Оно што би менаџери требало добро да ураде, без обзира да ли су прошли 

формални систем образовања или неформални систем обуке, састоји се у потреби 

постојања одређених компетенција: 

- Компетенција за управљање проблемима гостију (туриста) и то са пажњом и 

сензитивношћу; 

- Компетенција за комуникацију и у писменој и у усменој форми; 

- Компетенција да се постигне позитивна радна атмосфера код запослених; 

- Компетенција да се постигне професионализација у сваком погледу; 

- Компетенција да се постигне позитиван став потрошача као и позитивна релација 

са њима; 

- Компетенција да се запослени наведу на постизање жељених операција.26 

Туризам као делатност све више прихвата потребу за равојем туристичких 

менаџера. Планирање и структурирање развоја је процес преко кога менаџмент и 

појединац постижу контролу где се учесници могу припремити за поједине ситуације у 

пословној каријери и проценити резултате. У вези са тим издвојићемо битне домене за 

успешан развој менаџера у туризму: време, место, мотивација, трошкови, методи, мерење 

резултата и препознавање резултата. У сваком од ових домена постоји већи број реалних 

ситуација. 

 

 

 

 

                                                           
26 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Унуверзитет Сингидунум, Београд, 2010., стр 31. 
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1. Време  

а) Макро – Потреба за образовањем, опција у вези избора школа, различити степени 

образовања, последипломске студије, школовање после одређеног стажа у каријери, пре 

пензионисања, после пензионисања. 

б) Микро – За време нормалног трајања школовања, увече, викендом, током дана, 

настава у блоку, летње школе и школовање у радно време  

2. Место  

а) Школа/ Колеџ/Универзитет/Образовни центар – амфитеатар, часови у учионици, 

библиотека, рад у пракси, самостално учење, учење код куће, кабинети лабораторије... 

б) На радном месту – учионица, симулирање, соба за семинаре, соба менаџера или 

соба супервизора, образовни центри, рад код куће... 

3. Мотивација 

      а) Лична мотивација – могућност за каријеру, непредовање, сигурност посла, лични 

развој, заинтересованост... 

 б) Мотиви послодавца – награђивање, лични развој, задржавање запослених,... 

 в) Питање трошкова – везано за државу, везано за породицу, фондови, 

индивидуални трошкови... 

 4. Методи – предавање, семинари, индивидуални пројекти, лабораторија, дискусија, 

демонстрација, истраживачки пројекти, теренска пракса... 

 5. Мерење резултата 

 а) Тип – уз литературу, писмени пројекти, семинарски радови, практични тест, 

посматрање реалне ситуације, симулирање... 

 б) Ауторитет - јавни ауторитет, локални ниво, послодавац, менаџер, супервизор, ... 
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 в) Препознавање резултата – диплома, промоција, већа примања, препорука 

супервизора, потврда о учешћу на курсу, самопотврђивање... 

 Искуство у развоју менаџерских кадрова у туристичкој индустрији пружа велики 

број могућности образовања и обуке током читаве менаџерске каријере.  

 

3.1. Модели развоја менаџерских кадрова у туризму у Свету  

 

Облици образовања и обуке менаџера се врши на вишим школама и 

универзитетима. Када су у питању универзитети реч је о дипломским, последипломским, 

специјалистичким, магистарским и докторским студијама.  

За менаџера на оперативном нивоу (супервизор) потребна је Виша школа, Колеџ 

или Политехника. За менаџера на средњем нивоу потребна је Виша школа и 

Универзитетска диплома. Затим за менаџере на стратешком нивоу потребна је 

Универзитетска диплома и последипломске студије. Док је за лидере потребна 

Универзитетска диплома, последипломске студије и докторске студије. 

 

Менаџер мора обављати и већи број функција као што су: 

1. Планирање – под којом се подразумева да менаџер поставља циљеве и развија 

планове за остваривање постављених циљева. 

2. Функција организовања – менаџер треба дефинисати оно што је потребно 

урадити. 

3. Доношење одлука – значајна функција менаџера која укључује дефинисање 

визије, циљева, мисије и смернице компаније. 

4. Мотивисање запослених и комуницирање  

5. Контролна функција  
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У процесу образовања, поред високошколских установа укључују се и различите 

организације, институције удружења, привредне коморе...  Честа је појава сарадње између 

туристичких предузећа и универзитета .  

Можемо издвојити неколико модела за образовање, обуку и развој кадрова: 

1. Модел потпуне сепарације – основна карактеристика је да готово целину 

потребног менаџерског кадра туристичка индустрија добија из формалног система 

образовања, где је обука током каријере минимална. Овај модел најприсутнији је у 

источноевропским и средњеевропским земљама. 

2. Модел дугорочне сарадње и других институција и туристичке  индустрије – 

дуални систем школовања у Немачкој, где млади након завршеног школовања могу 

наставити образовање уз комбинацију са укључивањем у радни процес. Овај програм 

образовања и обуке утврђен је кроз националну стратегију образовања  

3. У Британији заступљен је „Партнерски модел“  који делује на два нивоа. Један 

ниво подразумева формално образовање менаџера и сарадњу туристичке привреде са 

колеџима, универзитетима и политехникама на локалном, регионалном и националном 

нивоу. Други ниво полази од националног нивоа и утврђених потреба за различитим 

нивоима класификације менаџера у туристичкој индустрији. Нпр. National Vocational 

Qualifications – модел са пет нивоа. Суштина овог модела је да се после извесног броја 

година рада у туристичкој индустрији заинтересовани могу укључити – акредитовати за 

добијање вишег нивоа знања кроз обуку и образовање од 1 до 5 нивоа.  

4. Модел све већег ангажовања појединих корпорација из туризма, односно 

формирање сопствених „предузетних универзитета“. Велика групација „Forte Hotels“ из В. 

Британије у својој“Академији“ има комплетан програм обуке и образовања за све 

менаџерске струке ове познате компаније хотелијерског бизниса. Такође „Euro Disney“, 

„Club Mediterranee“, „in house“ значи ван формалног система, врше обуку својих кадрова.27   

На подручју Европске уније траже се начини да се усагласе програми у образовању 

и обуци како би се постигла јединствена акредитација и еквиваленција диплома. Ово се 

                                                           
27  Бакић, О.,Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.  стр. 39. 
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постиже кроз „Болоњски процес“, где је једна од идеје формирање „Европске дипломе“ за 

туризам. 

   3.2  Модели развоја менаџерских кадрова у туризму у Србији 

 

Менаџери се у нашој земљи за потребе туризма  образују на неколико  виших 

школа и факултета, још 60- тих година на последипломским, а касније и на дипломским 

студијама Економског факултета Универзитета у Београду где постоји смер за образовање 

менаџера за средњи, стратешки и лидерски ниво менаџерске структуре у туризму. Данас 

студенти на редовним студијама (звање дипломирани економиста туризма и 

угоститељства) имају две године заједничке а у оквиру треће и четврте године изучавају 

стручне предмете, као што су: Маркетинг у туризму, Економика туризма, Маркетинг, 

Социјологија туризма, Туристичка географија, Историја уметности... На последипломским 

студијама у оквиру посебног специјалистичког курса „Менаџмент туристичког производа“ 

и магистарског курса „Менаџмент у туризму“ студенти изучавају већи број ужих научних 

дисциплина нпр. Туристичко тржиште, Управљање маркетингом у туристичкој политици, 

Управљање туристичким производом... где се раде посебне специјалистичке, магистарске 

и докторске дисертације.  

Недавно је у Београду отворен Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент  - 

Сингидунум, где се након завршених студија добија звање дипломирани економиста- 

менаџер за туризам и хотелијерство. На истом се организују специјалистичке, магистарске 

и докторске студије за стицање менаџерских знања за потребе туристичке привреде. 

Факултет за услужни бизнис такође има смерове за образовање менаџера у туризму, 

затим Виша туристичка школа у Београду, Виша хотелијерска школа такође у Београду, 

Виша пословна школа у Новом Саду.  

Што се тиче образовања менаџера за потребе туризма у Србији донедавно се 

развијао модел који се искључиво ослањао на образовни систем за добијање потребних 

кадрова за менаџмент и маркетинг у туризму.  
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Године које долазе захтеваће од факултета и виших школа да се укључе у мрежу 

пословних школа Европе као безусловне претпоставке за акридитацију и еквиваленцију 

диплома.  Са друге стране истичемо да је Србија потписник „Болоњске дисертације“ која 

одржава савремене захтеве у образовању на подручју Европске уније.  

 

4. Изазови менаџера у будућем туристичком развоју 

 

Књучни елементи у пословним системима унутар туристичке индустрије нису 

информације јер интерене информације о пословању у функцији менаџмента некада је 

веома тешко селектовати. У вези са тим издвајамо два најчешћа разлога претераног 

интерног комуницирања: 

1. Неспособност да се послови повере другима у потпуности. Ако подређени 

сматрају да нису овлашћени да решавају проблеме, увек ће одговорност пренети на 

надређене, где ће их подробно информисати и чекати да уместо њих донесу одлуку. 

2. Људе треба оцењивати према испуњавању циљева а не према томе како се добро 

покоравају директивима.  

Веома је битно запосленима дати до знања да се  очекује обавештавање менаџмента 

о напредовању према остварењу циљева и о проблемима. Такође треба ставити до знања да 

су непожељне велике количине рутинских информација које ће онемогућити сагледавање 

целине. Проблем се јавља због претрпаности подацима. Што се подаци више гомилају, то 

их је теже правилно проценити и користити. То једним делом објашњава појаву новог 

профила менаџера који се брине о креативности, употреби информација, трансферу знања 

и сл. Дакле,  не само о подацима, већ и о интелектуалном капиталу у људском уму. 

Менаџери у туризму све више морају бити оспособљени за читање, разумевање и  

коришћење финансијских података, где читање бројева постаје важна вештина савременог 

менаџмента.  
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Преношење овлашћења на заполсне позната је метода којом се настоје унапредити 

и побољшати све активности у туристичкој индустрији. Од менаџера се очекује да се 

одрекне контролисања а да истовремено задржи властиту одговорност за поступке других. 

Такав приступ захтева поверење и поштовање унутар организације. 

Сматра се да је овластити запослене да сами одлучују у рутинским пословима 

најправилнији вид овакве концепције управљања. Па се врховни менаџмент бави општим 

циљевима, који се могу представити следећим питањима: 

1. Које је наше пословно подручје? 

2. Зшто постојимо? 

3. По чему је наша организација другачија од конкурентске? 

4. У чему је наше пословање другачије од онога какво је било пре? 

5. Шта су наши основни економски циљеви и како се меере? 

У данашње време туристичке организације морају користити модерне технолошке 

процесе. Јер данашњи менаџерски концепти потенцирају значај госта којег не треба само 

задовољити већ и одушевити. У савременим условима производно-услужни процес постаје 

све битнији, односно претвара се у пословну функцију око које се групишу и остале 

пословне операције. 

 Порасту значаја производно-услужног процеса доприноси и спољно окружење  

организације, а један од битнијих елемената спољног окружења јесте повећање 

диверзификације услуга.  

 Изазови менаџера су све већи и већи, од менаџера се захтева не само добра 

организација,  поверавање послове запосленима, вођство и сл. већ примена савремене 

модерне технологије у циљу напредовања и победе над конкуренцијом на нимало 

„наивном“ туристичком тржишту.  
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5. Значај менаџмента и менаџера у туризму 

 

Данас у условима глобализације, наглих промена у окружењу, туризам, туристичка 

привреда и туристичка предузећа више него било која друга делатност или било који други 

привредни субјекати зависе од адекватног менаџмента. 

У укупном пословном понашању и функционисању туристичких предузећа, која у 

савременим тржишним условима постају све више комплексни привредни субјекти, 

испољава се низ специфичности  које произилазе из карактера и садржаја самог процеса 

рада и обављања укупних активности. Из тога произилазе и специфичне карактеристике 

савременог туристичког менаџмента у туризму.28 

Менаџмент се састоји од пет кључних елемената: 

1. организациони циљеви; 

2. заједничко деловање; 

3. балансирање ефективности и ефикасности; 

4. ограничени ресурси и  

5. променљиво окружење. 

Једна од основних функција менаџмента јесте управљачка функција, која обухвата 

планирање, организовање, командовање, координирање и контролу. Три значајне улоге 

менаџмента су интерперсонална, информациона и улога доносиоца одлука. 

Интерперсонална произилази из статуса и ауторитета менаџера, а односи се на бројне 

контакте са подређенима, надређенима и окружењем. Информациона улога резултат је 

потребе да се регулишу интернии екстерни информациони токови. Док се улога доносиоца 

одлука односи на балансирање конкурентних интереса. 

                                                           
28  Черовић, С., Стратегијски  менаџмент у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009., стр. 105.  
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Задатак менаџмента је да омогући предузећу у туристичкој привреди рационално и 

благовремено реаговање на промене у средини у коме оно обавља своју пословну и ширу 

активност.  

 

5.1. Доношење менаџерских одлука у туризму 

 

Појам менаџмента уско је повезан са појмом одлука. Тако да слободно можемо рећи 

да окосница управљачких акција у туристичком предузећу је доношење одлука. Сам 

процес доношења одлука јесте процес избора између две или више опција, док се одлука 

сматра крајњим исходом тог избора.  

Постоји одлучивање у ужем смислу које подразумева избор од скупа алтернатива, и 

одлучивање у ширем смислу које подразумева скуп активности које се користе да би се 

пронашао и применио одређени курс акције.  

Навешћемо пример доношења одлука менаџера о избору цена услуга туристичког 

предузећа – Менаџер са својим сарадницима треба да формира цене за наредну туристичку 

сезону. Он треба да донесе одлуку о повећању или смањењу цена. Ако повећа цене,, може 

доћи до смањења тражње, а са друге стране ако не повећа остварује недовољни профит, 

јавиће се проблем. У сврху решавања проблема менаџер прави калкулације о утицају цена 

на пословање – генерише алтернативе. Након завршетка калкулација, доноси одлуку о 

политици цена – врши оцену и избор. Након тога он промовише свој туристички производ 

преко продајне службе – имплементација. И на крају током реализације услуга 

контролише успешност политике цена и врши корекцију, а на крају сезоне контролу. 

  

5.2. Специфичности менаџера у туризму 

 

Пословање и сам рад у туризму може се окарактерисати као комплексан и тежак од 

појаве туризма као делатност, љегове експанзије, све до данашњег дана. Заправу у виду 
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треба узети и потребе и захтеве корисника туристичких услуга. Између осталог, радно 

време би требало да се прилагођава њиховим захтевима, па зато радно време менаџера у 

туризму превазилази уобичајене оквире (рад за време празника, ноћу, недељом и сл.). 

Издвојићемо неке од основних способности и специфичности које би савремени 

менаџер у туризму требао да поседује: 

1. Добро познавање туристичке делатности (познавање како домаћег тако и 

иностраног тржишта, поготово у условима све веће глобализације). 

2. Поседовање аналитичких способности – способност менаџера да се на основу 

анализе чињеница и нумеричке анализе решава свакодневне управљачке проблеме 

(неопходно је добро познавање прошлих и будућих индикатора продуктивности и 

ефикасности туристичких објеката, предузећа, као и финансијских података). 

3. Креативност и одлучност – за туризам као специфична привредна делатност не 

постоје унапред дефинисани „рецепти“ који гарантују високу ефективност и ефикасност 

пословања, па је успех у туризму резултат осетљивих одлука које се базирају на 

иновативним техникама управљања. Менаџер у туризму треба да буде и добар аналитичар 

окружења и пун нових идеја, особа од акције која веома брзо доноси одлуке, али и 

управља временом, јер се боље одлуке доносе уколико постоји више расположивог 

времена. 

4. Флексибилност – способност менаџера да се прилагоди променљивим условима у 

окружењу, поседовање ентузијазма да ради оно што је неопходно да би комплетирао 

посао, континуитет у прилагођавању променама, трендовима, стиловима и склоностима 

турист. 

5. Иницијативност – стваралачке способности и преузимање оригиналних акција 

као и уважавање великог броја елемената у процесу одлучивања. 

6. Лидерство – ослањање на велики број сарадника, способност менаџера у туризму 

да инспирише остале да му верују и поштују његове процене. Способност да води и убеди 

своје непосредне сараднике. 
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7. Предузимљивост – способност менаџера да антиципира ситуације и догађаје, 

поседовање енергичности у спровођењу програма и идеја. 

8. Организованост – један од услова за постојање успешног туристичког менаџера , 

његов квалитет се огледа у његовој способности да уочи приоритете, постави приоритете и 

организује средства и персонал. 

9. Сношење ризика – спремност рескирања, предузимање одговорности за донете 

одлуке и остварене резултате, подношење ризика. 

Савремени токови развоја туризма све више упућују на закључак о постојању 

следеће две групе менаџера у туризму: 

- аналитички менаџери у туризму и 

- креативни менаџери у туризму.29 

Туристички менаџер аналитичар поседује изражену способност за проналажење и 

истраживање чињеница, њихово редуковање, синтетизовање и оцењивање, све са циљем 

доношења ефикасних пословних одлука. 

Креативни менаџери у туризму је „изумитељ“ нових идеја. То су особе које имају 

бујну и плодну машту као и способност да креирају потпуно нове ствари. Свој рад 

заснивају на интуицији и имагинацији. 

Данас, у савременим условима развоја туризма, није довољно бити само креативан, 

јер успешан менаџер у процесу доношења одлука, мора да уважи и аналитички приступ. 

На основу изложених специфичности менаџера, можемо уочити одређени тип 

менаџера у конкретном туристичком предузећу. То пре свега мора бити особа која ја у 

стању да решава бројна стратешка и оперативна питања и пруже одговор на садржаје и 

начин решавања кључних и оперативних питања која се односе на пословање туристичких 

предузећа. 

 

                                                           
29 Черовић, С., Стратегијски менадџмент у туризму , Универзитет Сингидунум, Београд, 2009., стр. 121. 



 

78 
 

6. Комплексност менаџмента у туризму 

 

Предузећа на туристичком тржишту представљају комплексан систем организовања 

средстава и процеса који функционише у динамичном окружењу. Циљ тих предузећа с 

једне стране јесте стварање економске добит као и задовољавање потреба туриста. Да би 

туристичко предузеће опстало и профитирало на туристичком тржишту треба се 

„изборити“ са свиму ограничењима и опасностима у условима сталних промена у 

окружењу. То су заправо и основни разлози што туристичко предузеће мора стално да се 

прилагођава променљивим условима на туристичком тржишту. 

Од менаџера се захтева да прецизно дефинише и оствари већи број циљева који 

морају бити међусобно интегрисани. Из овога произилази интегрисани концепт 

менаџмента у туризму, који се може објаснити примером. Пораст профита, уз губитак 

кључних менаџера представља нето губитак укупног менаџмента предузећа за дужи 

временски перод. 

Интегрисани концепт туристичком менаџмента састоји се од три компоненте: 

1.стратегијски, 

2. оперативни и  

3. административни. 

Из сложене структуре ангажованих средстава, остварених резултата и 

мултидимензионалног карактера окружења предузећа произилази комплексност 

менаџмента у туризму. Елементи окружења који утичу на туристичко предузеће односе се 

како на структури и понашање туриста тако и на пласман туристичког производа.  

Структуру запослених у туристичком предузећу чине менаџери, специјалисти за 

поједине области и остали запослени на бројним оперативним и стручним пословима. Па 

поред средства и запослене у туристичком предузећу карактерише мултидимензионалност.  

У пракси постоје менаџери у туризму који оријентисани само на остваривање 

финансијских резултата који у краћем временском периоду дају значајне финансијске 
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резултате, али у дужем временском периоду доводе до слабог позиционирања туристичког 

предузећа на туристичком тржишту. Постоје менаџери који акценат стављају на 

задовољење потреба туриста притом не сагледавајући финансије предузећа. Постоје 

менаџери који веома брину о запосленима, њиховим потребама, задовољству и  

мотивисању, а слабо воде рачуна о деоничарима. Затим менаџери који мисле само о себи и 

свом напредовању. Тако да приступ који исправно балансира све ове функције води ка 

успешном пословању менаџера у туристичком предузећу. Односно ка интеграцији свих 

ових настојања. 

 

7. Стратегијско прилагођавање туристичког предузећа 

 

Развој и раст предузећа у туризму детерминисани су променама у обиму и 

структури туристичке тражње и технолошким развојем. Велики значај за развој данас има 

информациона технологија која обезбеђује неопходну флексибилност у задовољавању 

променљивих захтева потрошача по ценама које су конкурентне у односу на цене масовне 

продукције туристичких услуга.  

Конкурентност предузећа зависиће од његове способности да обезбеди технолошку 

предност и то кроз унапређење информационе системе и know – how. Затим стручни  и 

обучени радни кадрови, још један фактор који утиче на квалитет услуга у туризму. Једна 

од стратегија може бити и промене у односу према окружењу. При самом формирању и 

спровођењу стратегијског прилагођавања туристичког предузећа све елементе треба 

довести у међузавистност. Стратегију треба усмерити тако да уколико се нема већих 

финансијских улагања и скромним инвестицијама може очувати и побољшати стартегијска 

позиција на тржишту. Ефикасна примена стратегије биће успешна уколико организациона 

структура одговара стратегијским потребама и ограничењима. 

Стратегијско прилагођавање (управљање) предузећа туристичке привреде обухвата: 

- Неопходност истраживања тржишта и формирања информационог система у 

предузећу; 
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- Систем стратегијског управљања услугама предузећа у туризму; 

- Стратегија развоја предузећа на туристичком тржишту; 

- Развој тржишта; 

- Стратегијско и тактичко управљање тражњом; 

- Сегментација тражње;  

- Диференцирање услужног програма; 

- Диференцирање цена; 

- Стратегијско планирање развоја; 

- Утврђивање циљева и припрема стратегијског развоја услужног програма;30 

Успети и опстати на туристичком тржишту могуће је остварити не само 

располагањем одговарајућим туристичким производом, већ је неопходан ефикасанн 

систем комуницирања са окружењем- маркетинг производа. 

Најпростија дефиниција стратегије би била да стратегија представља одлуку којом 

се усмерава пословање предузећа. Да би се дошло до стратегијског плана треба најпре 

дефинисати мисију, затим циљеве и на крају формулисати стратегију.  

Стратегија пословања туристичког предузећа зависи и од начина на које су 

организације подељене, организоване и координиране.  

Данас у условима глобализације и интензивирања конкуренције на туристичком 

тржишту, предузећа теже да побољшају флексибилност у пословању, снизе трошкове, 

унапреде развој свог туристичког производа и обезбеде конкурентску предност и 

статисфакцију потрошача. 

Свако туристичко предузеће разматра своју ситуацију и конкурентну позицију и 

зависно од планирања догађаја формулише стратегију.  

                                                           
30 Черовић, С., Стратегијски менадџмент у туризму , Универзитет Сингидунум, Београд, 2009., стр. 130. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Као што смо на почетку напоменули постоје многобројне дефиниције менаџера. У 

суштини менаџери су људи који се баве пословима реализације дефинисаних циљева 

туристичког организационог система, при чему користе способности осталих чланова 

система уз обавезну личну одговорност за реализацију дефинисаних циљева. 

Менаџери могу али не морају бити власници предузећа у коме раде. Менаџер ради 

са људима на реализацији одређених циљева или задатака при чему исте усмерава на 

одређене послове који су садржани у основним функцијама менаџмента, а то су анализа, 

дефинисање циљева, планирање, организовање, вођење и контрола.  

Менаџмент као професија доживљава интензиван развој у последњих неколико 

деценија. Као што је до јуче било престижно бити лекар, правник, инжењер или 

економиста, тако је данас професија менаџера изузетно атрактивна.  

Сваки посао па тако и посао менаџера захтева поседовање одређених 

карактеристика које ће им омогућити да буду успешни. Због те чињенице менаџери у 

туризму су обавезни да прате сва достигнућа на туристичком тржишпту и да стално 

усавршавају своја знања у различитим областима науке и праксе.  

Можемо закључити да су карактеристике менаџера као носиоца туристичког 

развоја веома битне а неке од њих су те да он  мора бити стручан,  да добро познаје своје 

окружење, оганизацију у којој ради, форсира тимски рад, способан да предвиди ситуације, 

да убеди саговорника, преузме иницијативу, поседује потребне реторичке способности и 

сл. Велики значај имају и личне карактеристике које играју велику улогу у погледу 

успешног управљања туристичким предузећем и бољег позиционирања истог на 

туристичком тржишту. То су пре свега: креативност, емотивна стабилност, 

комуникативност, самоувереност, поштење, адаптивност, флексибилност, маштовитост, 

храброст, оптимистичност, доследност, самокритичност, интелектуалност... 



 

82 
 

Током своје каријере менаџери морају бити спремни да прихвате како успех тако и 

неуспех, признају грешке, које у сваком послу постоје па тако и у менаџменту, познате као 

„систем 13 фаталних грешска  менаџера“.  

Постоје више типа менаџера где је сваки тип посебна прича за себе, има своје мане 

али и предности. Сваки менаџер треба сам да изградити свој стил вођства који ће дати 

позитивне резултате и учинити туристичко предузеће у којем ради успешније. 

Одговор на питање да ли жена треба и да ли има способност да буде успешан 

менаџер је свакако „Да“. На нашим просторима жене менаџери  су и даље неискоришћен 

потенцијал. Недостаци код жена су пре свега самопоуздање, капитал и вештине да своје 

амбиције покрену. Са друге стране предности жена у менаџменту које их могу учинити 

усмешним носиоцима туристичког предузећа су те да су жене више за кооперацију, више 

негују међуљудских односа, одговорније су, битан им је пут до победе а не средство, 

усмерене су ка циљу, свој посао обављају са задовољством, и на знање гледају као 

значајни ресурс у менаџменту. Последњих неколико година уочено је повећање жена у 

туристичком менаџменту. Жена као предузетник представља неискоришћену снагу, 

велики потенцијал и потребно им је дати подршку како би стале раме уз раме са колегама.  

 

 На основу рада, можемо доћи до закључка  да  је развој менаџера веома битан, јер 

они током самог развоја добијају неопходне вештине, искуства, стичу одређена знања  и 

развијају менаџерске способности  у сврху бољег пословања . Затим не требамо 

запоставити  образовање и обуку који представљају значајне компоненте за одржавање 

конкурентске способности у туристичкој индустрији. Образовањем се такође стичу 

одређене компетенције, зато држава треба уллагати у школовање менаџера као будуће 

носиоце туристичког развоја.  

 

Неизбежно је и то да је данас значај менаџера у туризму, у условима глобализације, 

наглих промена на туристичком тржишту и специфичној туристичкој тражњи веома 

велики.  



 

83 
 

Бити менаџер је захтеван, одговоран и комплексан посао. Зато бити успешан 

менаџер захтева добро познавање туристичке делатности, туристичко тржиште, потребе 

савремених туриста као и људе око себе за које су потребне изузетне снаге емпатије. 

 

На самом крају даћемо неколико савета менаџерима за успешно пословање на 

туристичком тржишту: почетни неуспех вас не сме поколебати, будите увек од речи, сваку 

агресивност одбаците, сваки договор и обећање извршите, за успех се борите искључиво 

разумним деловањем, будите адаптивни, дипломате, не потцењујте колеге и супарнике, 

понашајте се прибрано, не будите осветољубиви, посветите пажњу спољном изгледу, 

чувајте поверене тајне... и ваш успех ће бити загарантован. 
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