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УВОД 

 

Предузимљиви људи одувек су били цењени, јер су решавали проблеме које 

други нису могли да реше или су уводили различите новине у различите области 

живота и пословања. Из тог разлога су у пракси и литератури добили назив 

предузетници.  

Појам предузетника први пут се помиње у делима француских економиста, док 

универзална дефиниција предузетника у туризму још увек није дефинисана. Из тог 

разлога поставља се питање ко су предузетници у туризму, које су њихове функције, 

карактеристике, компетенције, да ли су склони преузимању ризика или не, ко су 

њихови узори, који степен образовања требају да поседују, да ли постоје и које су 

разлике између мушких и женских предузетника...? 

Туризам је делатност која прожима све друштвене поре, па је из тог разлога 

развој предузетништва у туризму могућ у свим подручјима и областима. Бити 

предузетник у туризму није нимало једноставан задатак.  Добар предузетник настаје 

спајањем више фактора, где је неопходно знање, радно искуство, вештине и др. 

Најважнији први корак предузетника у туризму је идеја. Предузетничка идеја је стање 

човека која се стално на путу до циља обликује и мења. Тај пут до циља није попут 

црвеног тепиха, већ цеста пуна успона и падова. Пословати на туристичком тржишту и 

повећавати тржишно учешће истовремено значи стално учити и усавршавати се. 

Конкуренти на туристичком тржишту су немилосрдни. Сваки погрешан корак 

предузетника има негативне последице на његову личност, углед, статус, као и на успех 

самог туристичког предузећа. 

У раду је посебна пажња посвећена анализи специфичних карактеристика 

предузетника у привреди и туризму. У првом делу рада објашњен је појам 

предузетништва, кратак историјски развој, теорије, развој предузетништва у туризму, 

док је акценат стављен на специфичне карактеристике предузетника. 

Тема истраживања овог рада су специфичне карактеристике предузетника у 

туризму. Опредељење за ову тему базирано је на значају предузетника као носиоца 

целокупног пословања туристичког предузећа. Предмет истраживања су 

карактеристике предузетника у туризму које представљају предуслов успешног 

пословања предузећа.  
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Циљ рада је приказати, које су то основне карактеристике предузетника, које то 

квалитете он треба да поседује и којим способностима и вештинама, тј. компетенцијама 

треба да располаже. Поред личних и основних карактеристика предузетника, значај је 

придат и самом образовању, његовом искуству руковођења, као и моралним и 

професионалним подршкама. Посебна пажња је усмерена ка самопоуздању 

предузетника, његовој оријентацији ка циљу, способности преузимања ризика, 

лидерству и предузетничкој интелигенцији као важној функцији предузетника. Такође, 

обрађене су предузетничке вештине и способности кроз стратешке компетенције, 

организационе компетенције, концептуалне компетенције, комуникацијске 

компетенције као и способности континуираног учења. 

Предузетнички посао је ризичан, пун неизвесности, али уједно и пут шанси које 

се остварују уз огромну упорност. Потребна је велика храброст, жеља за успехом, 

стрпљење, напоран рад, добро предвиђање и вођење посла који представљају елементе 

доброг успеха,  који су детаљно објашњени у раду. 

Као основне методе истраживања у раду је коришћена стручна литература, 

електронски извори, дедуктивна метода анализе и дескриптивна метода. 
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I РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА 

 

1. Историјски развој предузетништва 

 

„Ко је предузетник? Шта је предузетништво, а шта процес предузетништва? Ова 

питања, која се све чешће постављају, указују на све већи интерес на националном и 

светском нивоу за предузетништво – код појединаца, професора, студената и државних 

службеника. Упркос значају, јасна и опште прихваћена дефиниција предузетништва 

још увек не постоји. Развој теорије предузетништва тече паралелно са развојем самог 

термина. Реч предузетник на енглеском језику „entrepreneur“ је француског порекла, а 

у буквалном преводу значи „онај који узима између“ или „иде између“. Пример 

најраније дефиниције предузетништва – ићи између – представља Марко Поло, који је 

успео да успостави трговачке руте са Далеким Истоком.“1 

Називајући га особом која иде између, Марко Поло је потписивао уговор са 

особом која је имала новац (представља претечу финансијера) да би продавао своју 

робу. Тим уговором се давао зајам трговцу – путнику са 22,5 % камате. Пасиван ризик 

сносила је особа која је имала новац (финансијер), а Марко Поло као трговац – путник 

је имао активну улогу у трговини сносећи физички ризик. Након продате робе профит 

је дељен. Већину је узимао финансијер (чак 75%), док је трговац – путник, у овом 

случају Марко Поло узимао остатак (25%). 

Сматра се да је предузетништво старо колико и историја људског друштва. 

Примери предузетничког понашаља и предузетничких подухвата досежу до далеке 

прошлости, један од примера је тај, где истраживачи тврде да неке табле написане 

клинастим писмом из Вавилона носе запис о комерцијалним трансакцијама које 

укључују предузетнике. У древном Риму, у првом веку предузетници су прикупљали 

будуће борце куповином или регрутовањем, тренирали их, а затим их изнајмљивали за 

учешће у борбама.  

 Још један пример дуге историје предузетништва који је типичан за модерног 

предузетника јесте Колумбов прекоокеански подухват. Колумбо је прикупљао 

                                                           
1Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2018): Предузетништво,Универзитет Сингидунум, Београд, стр.5. 
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неопходни капитал за подухват, а краљица Изабела се понашала као капиталиста који 

финансира предузетнички подухват. 

Израз предузетник се у средњем веку користио за извођача и за особу која 

управља великим производним инвестиционим пројектима. У тим великим пројектима, 

ризик није падао на појединца, који је само управљао пројектом, применом доступних 

ресурса, који је обезбеђивала политичка власт, тј. држава.  

„У XVII веку се поново развија веза између ризика и предузетништва, где  

предузетник представља особу која улази у уговорни однос са Владом ради испоруке 

уговором дефинисаних призвода или пружања услуга. Како је уговорна цена била 

фиксна, остатак у облику профита или губитка пада на предузетника. Такав 

предузетник је био Džon Lov из Француске, који је добио одобрење да оснује трговачку 

Мисисипи компанију у Америци. Нажалост, монопол над француском трговином је 

довео до пропасти компаније и Лова након покушаја да цене акција компаније подигне 

изнад вредности њене имовине.“2 

Познати економиста и аутор из XVIII века, Ричард Кентилон, уочио је грешку 

коју је починио Лов, он је развио једну од првих теорија о предузетнику и сматра се 

једним од зачетника овог појма. Предузетника је посматрао као особу која преузима 

ризик, примећујући да пољопривредници, трговци, занатлије и остали пословни људи 

купују по дефинисаној цени а продају по недефинисаној цени, односно послују са 

ризиком. 

Појам предузетника као иноватора јавља се средином XX века. Функција 

предузетника је у промени или револуцији начина производње кроз коришћење 

проналаска, нове технолошке методе, у циљу производње новог производа за широку 

потрошњу или производњу већ постојећег производа на нови начин, формирањем нове 

индустријске гране или отварањем новог производног канала. 

„Ендреју Карнеги представља један од најбољих примера за ову дефиницију. 

Карнеги није био проналазач, већ је прихватао и развијао нове технологије у области 

индустрије челика, чиме је постизао већу економску флексибилност. Тиме је, кроз 

стално повећање конкурентности насупрот иновативности и креативности, америчку 

индустрију челика успоставио као једно од чуда индустријског света.“3 

                                                           
2Авлијаш, Р.Авлијаш, Г. (2018): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 6.  
3Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2018): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.7. 
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Концепт иновације и новитета је према овој дефиницији саставни део 

предузетништва. Иновација, као чин увођења нечег новог, за предузетника представља 

један од најтежих задатака, који поред иновације и концептуализације захтева и 

разумевање сила из окружења које делују на подухват. Новитет се односи на нови 

производ, канале дистрибуције, па све до иновација у организационој структури.  

  

2. Теорије предузетништва 

 

Предузетништво је постојало упоредно са људском цивилизацијом. Развојем 

цивилизације развијало се и предузетништво, оно је зависило од степена развијености 

људског друштва. У средњем веку предузетништво се усмеравало на градњу 

велелепних градитељских објеката (нпр. цркви). Крајем средњег века пажња се 

усмерава ка путовањима и откривања нових светова. 

Предузетништво слично данашњем примећује се почетком развоја капитализма, 

у доба меркантилизма – у тзв. градовима републикама као што су: Ђенова, Венеција и 

Дубровник. Свој врхунац предузетништво доживљава у фази либералног капитализма, 

а ослабљеност у фази тзв. монополског капитализма (доба великих и моћних 

корпорација).  

Без обзира на велику заступљеност у различитим делатностима, предузетништво 

је најширу примену нашло у привреди. Традиционална теорија предузетништва 

посматра предузетника као особу која делује унутар привредних јединица. 

„W. Baumol упозорава да је предузетништво концептуално тешко одредиво и не 

ретко, се погрешно употребљава као синоним за менаџерство. Предузетништво је 

међутим концептуално повезано са:“4 

 Стратегијским усмеравањем предузећа или стратегијским планирањем, 

 Уважавањем предузетничких способности и подстицањем 

предузетничких иницијатива, 

 Афирмацијом менаџерских структура (координирање, контрола, 

самосталност, независност) и 

 Променом контролних механизама производних чинилаца. 

                                                           
4Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 315. 
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Традиционална теорија о предузетништву састоји се од три методолошка 

приступа: персонални, неокласични и социјално културни. Зато имамо и три теоријска 

приступа посматрању предузетништва: 

1) Персонално-псохолошка школа  (третира предузетништво као делатност 

људи са посебним психолошким својствима. Битне карактеристике су: 

личност, креативност, способност итд.). 

2) Неокласична економска теорија (то је таква људска делатност где се 

постојећи производни критеријуми најбоље користе и где се максимизира 

профит. Критика ове теорије односи се на њену информисаност о 

тржишним процесима и проблематично рационално понашање). 

3) Социо - културни теоријски приступ (склоност предузетништву узрок је 

мешања социјалних, културних, религијских и осталих друштвених 

односа. Представља економску делатност унутар датих социо–културних 

институција). 

Ниједна од ових теорија не садржи одговор на основно питање предузетништва 

као динамичног процеса преображавања политичко–економског система, где се 

предузетништво појављује као посебна комбинација склопа идеја, талента, знања, 

капитала, као и ризика. Управо због тога предузетништво требамо посматрати као 

трансдисциплинарну системску категорију (представља начин повезивања елемената 

економског система).  

Карактеристике предузетништва и економске теорије са променама раздобља 

развоја тржишне економије:  

I раздобље – обележава га напредак предузетништва. Јавља се са либералном 

фазом капиталистичког развитка. 

II раздобље – представља раздобље масовне индустријске производње, 

концентрације рада и капитала. У овом раздобљу предузетништво се потискује у други 

план, а примат се даје техноструктури и одговарајућем менаџменту. Улога 

предузетника у неокласичној теорији је пасивна и статична, а узрок томе је наводно 

савршена информисаност државних субјеката о савременом тржишту. 

III раздобље – почиње 50-их година прошлог века са научно-технолошком и 

информатичко-комуникацијском револуцијом, оживљавајући поново тржишну 

економију и предузетништво. Појављују се нови облици, врсте и структуре процеса. 
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Оживљавањем предузетништва узрокује промене у економији и друштву, где се у први 

план ставља човек, његово знање, креативност и информисаност, а од предузећа се 

захтева брзо прилагођавање насталим променама и квалитет. 

Као што је већ напоменуто, ново предузетништво представља комбинацију 

идеја, талента, знања, капитала и ризика. Представља нови социокултурни феномен 

који омогућава остваривање способности људи у економској сфери. Људски капитал 

представља исходиште предузетничке функције, зато што сваки човек представља 

потенцијалног предузетника.  

 

2.1. Класичне европске теорије о предузетништву 

 

Већ у XII веку је био познат концепт предузетништва, а његов развој је ишао 

кроз етапе, најчешће извођењем јавних радова, изградњу путева, мостова. „У XIV веку 

се појављују изрази као што су: undertaker, unternehmer i entrepreneur. Појам undertaker 

први је употребио John Stuart Mill у својим „Начелима политичке економије“. Израз 

предузетник (entrepreneur - особа која управља компанијом и преузима комерцијални 

ризик) потиче од француске речи entreprendre која значи предузети или радити нешто, 

често је био у употреби француског пословног света у XVII веку.“5Mill у својем раду 

Принципи политичке економије предузетника посматра као пасивног капиталисту, и 

сматра да предузетништво не захтева специјалне вештине. Mill, такође сматра да је 

ризик оно по чему се предузетник разликује од менаџера. 

Први пут, појам предузетник нашао је употребу у делима француског 

економисте ирског порекла Richard-a Cantillon-a у делу „Општа расправа о природи 

трговине“ из 1755. године. О предузетништву и предузетнику писало се још 1573. 

године у Венецији, тада је Бенедикт Бенко Котруљић писао о томе у свом делу „О 

трговини и савршеном трговцу“. 

„Richard Cantillon под појмом предузетника подразумева посредника који купује 

средства за производњу по одређеној цени са циљем да њиховом комбинацијом створи 

нови производ да би га продао по неизвесној цени.“6 Преузетник сноси ризик, који је 

                                                           
5Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр.19. 
6Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр. 19. 
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већи уколико је већа неизвесност будућих пословања. Cantillon друштво тога времена 

дели на три велике групе: 

1. Предузетнике, 

2. Земљопоседнике, 

3. Раднике (тј. људе који примају надницу). 

За Cantillon-а предузетници представљају главни покретач промена, то су људи 

који предузимају одређене послове у које нису унапред сигурни, сносећи одговарајући 

ризик. Ова обележја предузетништва и данас су актуелна. Због тога се сматра да 

теорије предузетништва и предузетника почињу управо са њим. 

Abbe Nicolas Baudeau, предузетника сматра иноватором, особом која уз помоћ 

иновација смањује предузетнички ризик, и на тај начин повећава шансу профита. 

Лична својства су знање и способност, и уз помоћ њих предузетник повећава 

ефикасност. Његов следбеник је Anne-Robert Turgot, који наглашава разлику између 

власника капитала и предузетника. Власник капитала бира начин инвестирања, а 

предузетник улаже свој рад и знање у пословни рад. 

Baudeau-ovo учење о предузетнику иноватору и особи која је спремна да 

преузме ризик, настављају немачки економски теоретичари J. H. von Thunen и H. K. von 

Mangoldt. 

Најзначајнији теоретичар предузетништва у XIX веку је Jean Baptist Say и R. 

Cantillon. Say дефинише место и функцију предузетника као посредника, и проширује 

Cantillon-ovu дефиницију предузетника. Поред свега, додаје и то да предузетник мора 

бити лидер. Предузетника дефинише као особу која успева да окупи људе и створи 

јединствени организам који даје велике резултате. 

Adam Smith, тврди да су основне карактеристике предузетника урођене од ране 

младости, утицајем околине, развијањем и усавршавање током времена. Сматра да 

мотивација и жеља за предузетничком активношћу долази од индивидуалне 

способности и личних специфичности сваког појединачног предузетника. 

Остваривањем свог властитог интереса, појединац остварује и друштвене интересе. 

Основе капиталистичког система објашљава David Ricardo, описујући ефекте 

тржишних снага на кретање капитала. Главна улога капиталисте је та да инвестира 

капитал у производ који је најтраженији. Од пресудног значаја је улога капиталисте за 

економију, а улога предузетника је потиснута из његове анализе. 



 

9 
 

2.2. Класичне америчке теорије о предузетништву 

 

Амерички економисти у раним истраживањима предузетништво третирају као 

пословни подухват предузетника, тачније човека који је способан, талентован, вредан, 

добар планер, човека лидера. F. Walker сматра да су предузетници са таквим 

карактеристикама креатори богатства, а профит им је награда за сав труд, таленат и за 

њихове способности. A. Walker отац F. Walker, раздваја предузетничку функцију од 

функције власника капитала. За њих (оца и сина) битне карактеристике предузетника 

су: марљивост, обдареност, и таленат предузетника. 

Frank H. Knight, амерички економиста, по коме се теорија предузетништва 

назива и теорија неизвесности, идентификује предузетника као особу која прима 

награду за сношење трошкова неизвесности. Он неизвесност третира као ситуацију где 

се не могу предвидети вероватноће будућих резултата. Knight први је направио разлику 

између ризика и неизвесности, а највише се разликују према квантитуму расположивих 

информација. За ризичне резултате имамо недовољне информације за избегавања 

ризика, оне могу послужити само као средство смањивања истог. У неизвесној 

ситуацији, као што и сам назив наглашава то, не поседујемо никакве информације. Он 

сматра да је неизвесност обавезан елеменат пословних одлука, из разлога јер за брже 

одлуке или не поседујемо довољно времена или је пак немогуће прибавити потребне 

информације. 

Knight предузетничке корпорације доживљава као основне предузетничке 

институције које имају одређене елементе опремљености за доношење одлуке у 

условима неизвесности, где им је главни инструмент предвиђање (оно је посебно тешко 

у условима јаке конкуренције, зато се сматра добром способношћу доношење добрих 

пословних одлука за наредни временски период). Средство за смањење ризика је брзо 

прикупљање битних информација да би се донеле одлуке, и то представља 

предузетничко смањење ризика. Пословно смањење ризика се врши путем осигурања. 

Knight је такође сматрао да  неки људи имају способност препознавања квалитета 

других људи, али су ретки они људи који су сигурни у тај свој квалитет. Управо из тог 

разлога, поверење у властиту процену је можда најважнија особина предузетника 

(предузетник има мањи отпор према ризику па је спреман да свој рад подржи 
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сопственим капиталом). „H. Walras даје функционалну дефиницију предузетника као 

особе која успоставља везу између тржишта, капитала, роба и услуга.“7 

 

2.3. Неокласичне теорије о предузетништву 

 

Неокласичне теорије су статичне, и оне приказују тржиште на коме нема места 

за предузетника који је по много чему кључна фигура тог процеса. Неокласични 

економисти покушавају да пронађу адекватно место за предузетнике и предузетништва 

у савременим економским токовима. 

Alfred Marshall, предузетништво посматра као слободну делатност, већа 

самосталност и самопоуздање као и слобода избора. Он види предузетника као 

власника и јединог носиоца ризика. Предузетници стварају нова добра креативним 

организовањем, а циљ им је да унапреде план производње добара која су се до тада 

производила. Да би остварили овај циљ предузетници морају познавати индустрију у 

којој се налазе, и морају бити рођени лидери. Такође, његов предузетник мора да 

поседује способност предвиђања промене у понуди и тражњи, и треба бити спреман да 

се понаша у складу са ризичним предвиђањем. Marshall сматра да не постоје одређене 

вештине за предузетнике, већ да предузетници садрже много талената и да веома мали 

број људи могу на прави начин да изнесу то. Са друге стране, сматра да људи могу да 

науче нопходне вештине да би постали предузетници. 

Carl Menger, сматра да је основна функција предузетника трансформација 

одређених добара, користећи при том информације и економске калкулације како би се 

обезбедила ефикасност пословања. Улогу предузетника своди на пасивног калкулатора 

који реагује на промене тржишта. Ризик сматра случајним, а не као основну функцију 

предузетника. Шансу губитка упоређује са шансом добитка. 

Отац теорије о предузетниптву је J. Schumpeter, који предузетништву даје 

централно место у капиталистичкој привреди. Предузетник је иницијатор промена и 

развитка, носилац иновација и ресурса. Предузетништво је назив за реализацију 

иновација и осталих достигнућа. Он менаџеру препушта послове организовања, а у 

предузетнику види лидера тачније вођу који ангажује креативне снаге. Такође, он 

дефинише разлику између власника капитала и предузетника, као и између 

                                                           
7Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр. 22. 
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предузетника и менаџера. По њему, предузетник може а и не мора бити власник 

капитала, али мора располагати финансијским средствима за пословање. Предузетник 

може бити и изворни (непосредни) иноватор а и не мора бити, али мора подстицати 

иноваторство и уводити иновације у својим подухватима (увођење нових производа 

или побољшање квалитета производа, отварање нових тржишта и сл.). Schumpeter 

сматра да се мора вршити одабир и ангажовање правих људи и привредних субјеката да 

би се остварили оптимални економски ефекти. Предузетништво је „стваралачко 

разарање“ старог и „радост стварања“ новог. Он је синтетизовао оно најбоље у 

теоријама предузетништва, оно што су до тада радили бројни аутори. Schumpeter је 

утицао на даљи развитак теорије и праксе предузетништва и предузетника. Он није 

прихватао ставове својих савременика, као ни везивање ризика за предузетника, него га 

оставља власнику капитала, иако се многи залажу за поделу ризика између власника 

капитала и предузетника. Он у предузетнику види извор, узрок као и носиоца промена. 

Слика бр.1: J. Schumpeter (1883-1950.) 

r  

Извор:https://www.google.rs/search?q=J.Schumpeter 

 

F. A. von Hayek, предузетника гледа као особу која је одговорна за промене, и 

тврди да једна промена изазива другу. Његова теорија је да се под извесним условима 

знање и намере различитих чланова друштва усаглашавају. Проблем представља то што 

се још увек не зна на којим условима почива ова тенденција. 

https://www.google.rs/search?q=J.Schumpeter
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H. Leibenstein каже да људи пре него што крену у предузетништво, посматрају 

друге, који су успешнији, па покушавају да их имитирају у пословном смислу. Управо 

из тог разлога он сматра да је успешно предузетништво уствари оргинално 

предузетништво, кога сматра правом реткошћу. Закључак до кога је он дошао је то да 

предузетници имају специјалне вештине помоћу којих повезују тржишта и исправљају 

грешке. 

 

2.4. Савремене теорије о предузетништву 

 

Савремене теорије предузетништва надграђују и даље развијају класичне 

теорије предузетништва (посебно америчке).  

I. M. Kirzner одређује основне функције предузетништва, а то су: проучавање и 

прилагођавање тржишту. Процес иновација сматра спонтаним и несвесним учењем. По 

њему, важна карактеристика предузетника јесте опрезност, па су остале вештине мање 

неопходне.  

M. G. Casson наглашава неизвесност, у предузетнику види специјалисту у 

одлучивању о алокацији ретких ресурса. Предузетници ретко користе оно што нису 

други учинили. 

„P. Drucker Schumpeter-ovo „стваралачко разарање“ повезује у седам 

иновацијских изазова: неочекиваност, тј. непредвидљивост успеха и неуспеха, несклад 

између садашње и будуће реалности, иновације у вези с потребама процеса, промене у 

производњи и/или тржишној структури, демографске промене, нове спознаје и нова 

знања и промене у размишљању.“8 

Drucker као и Schumpeter каже да је предузетништво оснивање властитог новог 

предузећа, стварање новог тржишта, новог потрошача. По њему је највећи ресурс неке 

привреде куповна моћ, која је дело предузетника-иноватора. Drucker издваја три 

кључна предузетничка задатка: подизање успешности постојећег пословања, 

активирање нових потенцијала и проналажење, и осигуравање будуће пословање. 

Иновације у технологији је један од бројних елемената предузетничке активности. 

                                                           
8Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр.26. 
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T. W. Schultz сматра да се предузетнички квалитети и способности уче кроз 

образовање и праксу. Он је зачетник теорије „људског капитала“, и каже да 

предузетничко понашање могу исказати и људи који се не баве бизнисом. 

Предузетник као особа која препознаје шансу и креира такву организацију која 

ће ту шансу и искористити у пракси, представља дефиницију по W.D.Bygrave-u. По 

њему су сви предузетнички процеси везани управо за препозавање шанси и њене 

употребе у пракси. 

Због неизвесности у пословању најважнији фактор у пословању је брзина. 

Предузетничка реорганизација великих корпорација постала је једини услов њиховог 

опстанка, зато се развија партнерска сарадња између предузећа уместо конкуренције. 

Циљ ове сарадње је производња додатне вредности. Иновативни рад представља услов 

опстанка сваког појединаца, и све су ово карактеристике T. Peters-ove теорије. 

Теоретичари су изложили бројне дефиниције предузетника и предузетништва 

због сложености садржаја. Свако од њих има другачију визију значења тог појма. Неки 

предузетника виде као власника, мислећи притом на приватно власништво. Неки чак 

тврде да без приватног власништва нема ни предузетништва. Постоје бројне теорије, а 

ово су само неке од њих. 

Посебно место у предузетништву и предузетнику имају следеће карактеристике: 

иновативност, упоран рад, самосвесност, разуман ризик, способност постављења 

циљева и одговорност. 

 

2.5. Развој предузетништва у новије доба 

 

„У новије доба предузетништво у теорији и пракси разликује два основна смера:“9 

1. Индивидуално предузетништво (entrepreneurship), 

2. Корпоративно предузетништво (intrapreneurship). 

Индивидуално предузетништво се односи на предузетника као појединца, који је 

спреман за нове промене. Заснива се на малим и средњим предузећима и чини јаку везу 

између власничке, управљачке и ризичне функције. Представља спој својине, 

управљања као и ризика сконцентрисан у појединцу или предузетничкој групи која тек 

                                                           
9Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр. 30. 
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почиње своје пословање, стварајући једну нову организацију. У склопу предузећа 

развија се унутрашња економија, смештена између његових делова. 

Корпоративно предузетништво подразумева предузетнички дух у већим пословним 

системима, са циљем проналажења нових пословних могућности. Корпоративно 

предузетништво је активност унутар постојећих организација. Предузетник или 

предузетништво које сарађује са старом организацијом формира нову организацију. 

Пословне јединице су задужене за креирање идеја и развој нових производа и 

технологија. 

 

3. Појам предузетништва 

 

Манифестације бизниса представљају предузеће и предузетништво, то је 

природни спој попут бића и душе, где је предузеће биће а његова суштина је душа тј. 

предузетништво. 

„Термин предузетник потиче од француских економиста из раног седамнаестог 

и осамнаестог века. Сама реч предузетник настала је од француске речи entreprende – 

која значи предузетник. У складу с тим, предузетник се означава као неко ко предузима 

значајан пројекат, активност или подухват, али свакако не означава предузимача. 

Одређен термин се користио да идентификује особе склоне ризику које стимулишу 

економски прогрес налажењем бољих начина да се нешто учини. Заслуга за академско 

давање значења термину предузетник најчешће се приписује француском економисти J. 

B. Say-у, (око 1700. год.), који је то учинио на следећи начин: Предузетник премешта 

ресурсе из области ниже у области више продуктивности и добитка. Другим речима, 

предузетник креира вредност, која је у овом случају економске природе.“10 

Предузетност је способност појединаца који својом слободном иницијативом 

делује у отвореном животном простору и претвара је у пословну актвивност. То је 

истовремено и вештина комбиновања ресурса. 

Форму предузетничког испољавања представља предузеће, која представља 

само једну од многих форми. Предузеће представља облик организовања 

предузетништва. 

                                                           
10Бабић, М. Нинковић, Р. (2007): Предузетништво – теорија, процес и пракса, Унија послодаваца Србије 

Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, стр. 22. 
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Многи аутори који су се бавили теоријом предузетништва давали су своје 

дефиниције предузетништва. По мишљењу аустријског економисте и оца 

предузетништва Ј. Шумпетера, реч „предузетник“ први је употребио париски банкар 

ирског порекла Ричард Кантијан. Према њему предузетник је рентијер који 

земљовласницима и радницима плаћа сигурну и договорену цену, а продаје по ценама 

које су неизвесне и несигурне. На тај начин предузетник улази у пословни ризик. 

Следећи Кантијонову традицију, француски економиста Ж. Б. Сеј, наглашава личност 

предузетника, сматрајући га стожером капиталистичке стварности. 

„Предузетник је у Шумпетеровом мисаоном опису виђен као централна фигура 

економског живота. Предузетништво се по овом аутору састоји од активности увођења 

иновације, док се предузетницима називају носиоци тих активности. Иновације које у 

екномски живот уносе предузетници могу се односити на: нови производни програм, 

изналажење нових тржишта, проналазак нових сировина и њихова експлоатација, 

проналажење нових метода рада и нова организациона структура рада. Иновације, 

према томе, Шумпетер види као искључиво економске активности. Захваљујући 

способности увођења иновација у економски живот друштва, предузетници су у 

Шумпетровој теорији представљени као иновативна, привредна елита друштва.“11 

По мишљењу Стефана Синели, предузетништво је начин мишљења, резоновања 

и акције, које прожима опседнутост приликама, свеобухватношћу у приступу и 

избалансираном вођењу.  

Хоселик истиче да је предузетништво неизвесност резултата кординација 

продуктивних ресурса, увођење иновација и набављање капитала.  

„Предузетништво је процес стварања нечег новог и корисног улагањем времена 

и напора, уз претпоставку постојећих финансијских физичких и друштвених ризика уз 

коначно добијање награде материјалног карактера и личног задовољства и 

неизвесности. У том смислу предузетник представља сваку особу која ризикује, у 

намери да започне нешто ново.“12 

„Наведена дефиниција предузетништва истиче четири основна аспекта:“13 

                                                           
11Група аутора, (1998): Менаџмент иновације – Предузетништво, Развој предзетништва – шанса за 

прогрес, Универзитет у Новом Саду Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, стр.140. 

12Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2017): Предузетништво,Универзитет Сингидунум,Београд, стр. 8. 
13Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2017): Предузетништво,Универзитет Сингидунум,Београд, стр.8. 
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1. Предузетништво подразумева стварање нечег новог. Ово стварање би требало 

да има вредност за предузетника и за циљну групу за коју се предмет развија. 

2. Предузетништво захтева преданост у смислу времена и напора. Само особе 

које имају искуства са предузетништвом умеју да цене време и напор које треба 

уложити у стварање и покретање нечег новог. Речима једног предузетника: „Иако сам 

проводио сате у канцеларији радећи за другог, када сам постао предузетник – почео сам 

непрекидно да размишљам о пословању“.  

3. Награде које предузетници остварују обухватају на првом месту независност, 

која доноси лично задовољство. Новчана награда игра битну улогу за предузетнике у 

профитним организацијама – за њих је новац показатељ постигнутог успеха.  

4. Преузимање ризика је најбитнији аспект предузетништва, стварање нечег 

новог нема јасну перспективу, па је исход суштински несигуран. Несигурност додатно 

појачавају иновације које су неопходне за праве предузетничке акције – стварање нових 

производа, услуга, подухвата, итд. Предузетници се одлучују за акцију упркос 

несигурности резултата. 

Већина људи су до пре неколико деценија предузетништво прихватали као појам 

резервисан за ауторе у области економије и бизниса. Временом се са повећањем 

интерсовања за предузетништвом то мењало, и данас су термини предузетништво и 

предузетник у општој употреби. 

Предузетништво је иновативан и динамичан процес који обухвата креирање, 

организовање, спровођење и развој пословне активности у циљу стварања неке нове 

вредности и постизања пословног успеха. Сама појава предузетништва је у 

способности проналажења добрих пословних идеја, као и у њиховом претварању у 

успешан исход кроз производе и услуге које ће задовољити потребе потрошача и 

донети профит предузетнику. 

„Са аспекта реаговања на промене, предузетништво можемо поделити на:“14 

1. Реактивно (када се предузетник лако и правовремено прилагођава 

променама), 

2. Проактивно (подразумева креирање промена од стране предузетника). 

                                                           
14Павловић, Н. Крстић, Ј. (2016.): Предузетништво и менаџмент, Универзитет у Крагујевцу – Факултет за 

туризам и хотелијерство у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања, стр. 20.  
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4. Предузетнички процес 

 

Предузетнички процес може имати уже и шире значење. У ужем смислу 

предузетнички подухват и предузетнички процес се поистовећују, што потврђује 

дефиниција да је предузетнички процес, процес рада на новом подухвату, без 

пласирања нових производа на постојећа тржишта, постојећих производа на нова 

тржишта или стварања нове организације. Са друге стране у ширем смислу, 

предузетнички процес је процес рада на новом подухвату уклопљен у предузетнички 

процес, јер предузетник мора пронаћи, проценити и развити прилику савладавајући 

силе које се опиру стварању нечег новог. У вези са тим, предузетички процес обухвата: 

 Идентификовање и процену прилика; 

 Развој пословног плана; 

 Детерминисање потребних ресурса и 

 Управљање предузећем које настаје као последица претходних фаза. 

„Предузетнички процес подразумева све функције активности и акције 

предузетника, које су повезане са спознајом пословних шанси, њиховим дефинисањем 

и оцењивањем, као и креирањем одговарајуће организационе форме бизниса која треба 

да омогући реализацију одређене пословне идеје у пракси.“15 

Ј. А. Тимонс је током дугогодишњег бављења предузетничким процесом развио 

аналитички оквир – Тимонс модел којим је покушао да усклади ставове теорије и 

праксе предузетништва. Издвојио је кључне елементе који подржавају предузетнички 

процес и доприносе његовом успешном одвијању. То су: 

- бизнис шанса, 

- предузетник и предузетнички тим и 

- ресурси. 

Предузетнички процес базира се на четири основна елемента у интеракцији: 

                                                           
15Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр. 149. 
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- предузетник, 

- прилика, 

- ресурси и  

- организација. 

Предузетнички процес зависи од усклађености између предузетника и 

предузетничког тима, бизнис шансе и ресурса. Предузетнички процес започиње са 

бизнис шансама, уоченим пословим могућностима. Затим потенцијали бизниса зависе 

од тога колико се предузетник и предузетнички тим међусобно уклапају и допуњују у 

својим знањима и колико сви они заједно деле исто мишљење о одређеној бизнис идеји. 

„Изградња бизниса је својеврстан интерактивни процес који је базиран на 

систему покушаја и грешака, уочавања постојећих гепова (неподударања) и начина да 

се гепови затворе. Веома изражени геп обично настаје на линији потенцијалне бизнис 

шансе-потребни ресурси за њену реализацију. Чак и када нема овако дефинисаног 

конфликта, поставља се питање квалитета расположивих ресурса за реализацију 

дефинисаних пословни циљева. Значај међусобне усклађености основних елемената 

предузетничког процеса је изузетан, а њихова неусклађеност, која је често резултат 

бројних непредвидивих, хаотичних и конфузних тржишних ситуација, често је узрок 

криза у функционисању или, чак, пропасти пословног подухвата.“16 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
16Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр. 157. 
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II КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДУЗЕТНИКА 

 

Не постоји типичан предузетник, неко кога је могуће описати скупом 

доминантних психолошких карактеристика. Али постоје одређене карактеристике које 

га јасно разликују у односу на непредузетника. 

Табела бр. 1 : Пожељне особине предузетника 

Визионар Енергичан Комуникативан 

Оптимиста Одлучан Самопоуздан 

Креативан Убедљив Конструктиван 

Мотивисан Фокусиран Карактеран 

Склон ризику Упоран Кооперативан 

Флексибилан Оперативан Компетентан 

 
Извор: https://www.google.rs/search?q=karakteristike+preduzetnika 

 

 

1. Појам предузетника 

 

Предузетник као носилац предузетничке активности, покретач je новог пословног 

подухвата, вођен унутрашњом потребом експериментише, способан да брзо реагује и 

преузима ризик на себе. Он оснива предузеће, и оријентисан је на садашњост и 

будућност (визионар). Представља појединца који преузима пословни подухват ради 

остваривања профита, који улажу сопствени капитал у бизнис и преузимају ризик. 

Данас, предузетник је онај који иновира или развија, који препознаје шансе. 

Постоји велики број дефиниција предузетника. Према Ричарду Кантилону 

предузетник је спреман да преуземе новчани ризик и да се упусти у акцију прављења 

профита. Према Валрасу предузетник је особа која успоставља везу између тржишта, 

капитала, роба и услуга. Звонко Сјферт, предузетника је дефинисао као особу која 

применом нове идеје или иновације, преузимањем пословног ризика у предузећу 

пласира своје производе кроз услуге на тржишту ради стицања добити. 

Према закону о привредним друштвима Републике Србије, предузетник је 

дефинисан као физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду 

https://www.google.rs/search?q=karakteristike+preduzetnika
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занимања обавља све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе 

занате, као и послове домаће радиности.  

Предузетник је лице надарено пословним духом и руководећим способностима, 

увек будно и спремно да искористи нове пословне прилике одговарајућим 

комбиновањем фактора производње и одлучно да преузме ризик (повезан са 

неизвесношћу), управљања организацијом на темељу иновирања и перманентног 

развоја, с циљем стварања нове вредности. 

Предузетник комбинује ресурсе на нови начин, другачије него остали, а његов 

задатак (који сам себи поставља) је да уводи нове идеје, да не дозволи да процеси буду 

рутински. За њега данашња пракса не може да буде добра за будућност. Он је лидер и 

за њега је важно да буде први. Предузетник обично има проблем да убеди своју 

околину у вредност своје идеје, па он најчешће заврши своју каријеру у сопственом 

предузећу. Образовање је за предузетнике врло важно, те је стога значајно да 

предузетник тачно зна која су му знања потребна да би успешно водио сопствени 

бизнис. Данас је и поред тога што се некада сматрало да је предузетник најчешће особа 

мушког рода, све већи број жена успешних предузетница. 

„Генерално гледано уколико се има у виду савремени развој схватања улоге 

предузетника, могу се идентификовати два базна приступа дефинисања предузетника. 

Први приступ заснива се на томе да се дефинише шта је предузетник и да се онда он 

посматра. На тој основи предузетништво се дефинише индуктивно на бази онога што 

предузетник чини. Други приступ се базира на априорном предлагању дефиниције 

предузетника и понашања везаног за предузетништво, а затим дефинисању 

предузетника као некога ко је умешан у предузетничке активности. Једноставније 

речено постоји:“17 

1. Приступ базиран на особинама; 

2. Присту базиран на понашању. 

Поред ова два приступа фокусирана на личности, чије основе ће бити изложене 

у даљем тексту при дефинисању предузетника, присутан је и приступ базиран на 

бизнису и менаџменту. У складу с овим може се уопштено тврдити да:  

                                                           
17 Бабић, М. Нинковић, Р. (2007): Предузетништво – теорија, процес и пракса, Унија послодаваца Србије 

Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, стр. 83.  
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1. За психолога – предузетник је личност обично покренута унутрашњим силама 

и потребама да се добије, постигне или оствари нешто, да се експериментише, или 

можда избегне ауторитет других. 

2. За економисту предузетник је неко ко обезбеђује производне ресурсе у 

комбинацији која им доноси вредност већу од оне коју су имали пре тога, а такође и 

неко ко уводи промене, иновације и нов ред у ствари. 

3. “За бизнисмена – предузетник се појављује или као претња, тј. агресивна 

конкуренција или савезник, извор снабдевања, купац, неко ко доноси бољи начин за 

коришћење ресурса и смањењем потрошње, и нова радна места.“18 

„Данас је предузетник онај који „иновира или развија“, који препознаје и 

користи шансе, конвертује их у остварљиве идеје које су тржишно изводљиве, додаје 

вредност уз посвећивање времена, напора, новца или вештина. Он предпоставља ризик 

конкурентског тржишта да би успешно реализовао ове идеје и полази од очекиване 

награде за свој напор. На предузетника се гледа као на катализатора промена у 

савременом бизнису.“19 

Појам предузетник нашао је употребу у делима француског економисте Richard-

a Cantillon-a. Он први уводи тај појам у економској теорији. Под појмом предузетника 

подразумева посредника који купује средства за производњу по одређеној цени са 

циљем да створи нови производ како би га продао по неизвесној цени. Преузетник 

сноси ризик, који је већи уколико је већа неизвесност будућих пословања. 

Предузетници представљају главни покретач промена, то су људи који предузимају 

одређене послове у које нису унапред сигурни, сносећи одговарајући ризик. Зато се 

сматра да теорије предузетника почињу управо са њим. 

 

2. Личност предузетника 

 

Предузетника дефинишемо као особу која покреће нове послове, појављује се 

тамо где се преузима ризик и улаже у нове изворе да би се направило нешто ново итд. 

                                                           
18 Бабић, М. Нинковић, Р. (2007): Предузетништво – теорија, процес и пракса, Унија послодаваца Србије 

Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, стр.83. 
19 Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2017): Предузетништво,Универзитет Сингидунум,Београд, стр. 32. 
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Предузетници углавном траже нове шансе, улазе на нова тражишта и нуде нове 

производе, што се обично не дешава без свесне намере. У вези са тим предузетничке 

намере обухватају факторе мотивације који утичу на понашање и указују колико је 

неко спреман да уложи ради остварења датог циља.  

Ако појединац перципира деловање као могуће и пожељно, већа је вероватноћа 

да ће имати и већу намеру за такво деловање, што исто важи и за предузетничке 

намере.  

„Перцепција изводљивости одређеног деловања у великој мери зависи од 

самопоуздања предузетника. Она се односи на уверење особе да може поступити 

компетентно и успешно у процесу оснивања подухвата и да има утицаја на догађаје 

који се тичу њеног живота. Особе које верују да имају спосоности које су потребне за 

одређено поступање (висок степен самопоузрадања) најчешће добро поступе. Према 

томе, ово одражава перцепцију личне способности за обављање одређеног посла или 

групе задатака.“20 

Самопоуздање код предузетника може бити високо и ниско. Високо 

самопоуздање доводи до повећања иницијативе и упорности, које утиче на побољшање 

резултата, док са друге стране ниско самооуздање смањује напоре, а самим тим и 

резултат. Оно такође утиче на избор делатности и количину труда коју ће предузетник 

уложити. 

Перципирана пожељност је степен до кога особа процењује да су предузетнички 

исходи пожељни или непожељни. 

 

3. Разлике између предузетника и менаџера 

 

Дефинисање разлика између предузетника и менаџера доводи до бројних 

несугласица у стручним круговима који се баве овом тематиком. Често се прави 

разлика између појма „предузетник“ и „менаџер“. Одмах на почетку требамо рећи да је 

предузетништво једна од функција менаџера. Веза предузетништва и менаџерства је 

вишеструка и интерактивна, где иста личност може бити једно и/или друго. 

 

                                                           
20Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2018): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.32. 
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Табела бр. 2: Основне разлике између предузетника и менаџера 

Предузетник Менаџер 

Ствара идеје Реализује идеје 

Дисконтинуитетан процес Континуиран процес 

Изворни ауторитет Стечени (добијени) ауторитет 

Знање и способност Професија 

Мења окружење према потребама Прилагођава се окружењу 

 

Извор: Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2018): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.47. 

 

Основна разлика између предузетника и менаџера је однос према ризику, где је 

предузетник спреман да у целости прихвати ризик одређеног пословног подухвата 

којим се бави, а менаџер, који није власник капитала којим управља, мора да уважава 

ограничења која му власник поставља у погледу прихватања ризика.  

Предузетник је увек иноватор, док менаџер не треба да буде иноватор. 

Предузетник жели слободу и циљно је оријентисан, мотивисан је и самопоуздан. За 

разлику од њега менаџер жели своје унапређење и друга признања у предузећу, и 

једино што га мотивише је моћ. Предузетник веома добро зна како да делегира задатак, 

чак и да уради нешто сам што је неопходно, док менаџер сам делегира задатак и поред 

тога узима одређено учешће у извештавању. Сву своју пажњу предузетник усмерава 

према предузећу и његовом окружењу док се менаџер бави догађајима у предузећу. 

Менаџер изузетно брине о статусним симболима, док су предузетнику ти статусни 

симболи смешни и за њега слобода има највећу цену. Предузетник је одлучан, следи 

личну визију, акционо је оријентисан, има способност убеђивања да прихвате његову 

визију, мање је стрпљив али је спреман на компромисе. Насупрот њему менаџер одлаже 

доношење одлуке, док не стекне утисак о томе шта власник капитала жели. 

 

4. Функције предузетника 

 

Три основне функције које треба да обаве предузетници су:  

1. Функција доношења управљачке одлуке ради постизања одређених циљева; 

2. Алокација ресурса; 
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3. Расподела остварених ефеката на учеснике. 

Најважнија је управљачка функција а њена суштина је у доношењу брзе и 

квалитетне одлуке. Предузетник треба да буде оспособљен за доношење таквих одлука. 

Неквалитетна одлука значи штету кроз коју се може изгубити све што је годинама 

мукотрпно стварао. 

При доношењу одлуке, предузетник мора да има у виду садашњост и будућност, 

због тога одлука мора бити пројектована на дужи временски период. Да би предузетник 

био успешан у бизнису, он мора да живи са променама, по принципу да је све 

променљиво, а да су само промене сталне. 

Постоје четири временска јаза (гепа) које предузетник мора имати у виду када је 

у питању предузетничка одлука која треба да одговори на одређене промене, и то: 

1.Време од када је настала одређена промена у окружењу и тренутка када је 

предузетник или његов тим сазнао за исту; 

2.Време које протекне од пријема, проучавања, анализирања и процене 

информације до тренутка доношења предузетничке одлуке; 

3. Време од доношења предузетничке одлуке до отпочињања њене реализације; 

4.Време од завршетка акције до тренутка када се показују резултати 

предузетничке одлуке на тржишту, путем валоризације производа или услуга. 

 

5. Типови предузетника 

 

Постоје различите типологије предузетника, па се тако предузетници деле на 

основу ранијег професионалног искуства (нпр. директор, трговац, администратор и др.) 

или према њиховим урођено-стеченим предиспозицијама добрим за вођење бизниса 

(једнодимензионални, компромисни, блистави и зрели предузетник). 

„Посматрајући предузетника кроз животни циклус предузећа, M. Zuberbucker 

одређује четири типа предузетника при чему сваки тип одговара одређеној фази 
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развитка предузећа. Поједине типове предузетника он назива: пионир, махер, стратег и 

тренер.“21 

Предузетник – пионир јавља се у првој фази, фази стварања предузећа. Он је 

оснивач предузећа, пун је енергије, идеја, одлучан је, егоцентрик, личност која се 

потпуно посвећује предузећу. 

Предузетник – махер пожељан је у другој фази – фази раста предузећа. Заправо 

реч је о снажној, ауторитативној и добро организованој особи која се брзо креће 

напред, али која има слабост – недостатак визије, идеје и иновација. 

Предузетник – стратег наступа у трећој фази развитка предузећа када долази до 

диференцијације. Реч је о врло ангажованој особи, са жељом за успехом. То је особа 

која се школује на најбољим факултетима, креативан, свестан да не може сам да 

контролише цело предузеће, склон давању већих слобода у одлучивању, те 

децентрализације предузећа на организацијске јединице као што су сратегијске, 

пословне, профитне јединице и томе слични центри.  

Предузетник – тренер, примеран је у четвртој фази развоја предузећа, тада 

долази до консолидације предузећа. То је особа која око себе шири позитивно 

емоционално зрачење, тежи постизању унутрашње хармоније у предузећу и развоју 

добрих међуљудских односа. Предузетник тренер мотивише своје сараднике и 

координира њихов рад, понаша се попут тренера тима. Међутим, њему недостаје 

одлучност, креативност и храброст, па постигнутом стању прети опасност од 

стагнације. 

Једну од типологије прдузетника дао је професор Б. Вујадиновић који је 

личности поделио у четири групе: гојазно-флегматичне, мршаво-имплусивне, 

дезоријентисано-нереалне и нервозно-забринуте. 

Дајер је сврстао предузетнике у следеће групе: 

1. Предузетници – техничари који имају изузетно наглашену техничку 

оријентацију и обожавају проналаске и идеје о новим производима. 

2. Предузетници - креатори организација, увек настоје да од мале направе 

велику фирму, воле да раде и сарађују са људима. 

                                                           
21Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр.47. 
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3. Предузетници - уговарачи послова, уживају у изазовима процеса уговарања, 

преговарања и склапања нових пословних аранжмана. 

„Затим типологијом предузетника бавила се и Надица Фигар. Према њој -  

Типологија предузетника може се извршити само на основу једног приступа 

(перспективе) појму предузетник или комбиновањем више приступа (два и три). Када 

се користи само један приступ, то је, најчешће, персонално-психолошки, а уколико се 

он комбинује са социолошким и/или економским, ради се о компаративној типологији 

предузетника.“22 

 

5.1. Персонално-психолошки приступ типологије предузетника 

 

Према персонално-психолошком приступу, типологија предузетника се врши на 

основу карактеристика и карактера предузетника. Па се у вези са тим издвајају три 

начина: 

1. По основу пероснално-психолошких карактеристика, 

2. По основу карактера и  

3. Комбиновањем карактеристика и карактера. 

Карактеристике предузетника одређују предузетников начин рада, а 

предузетнички начин рада тражи да предузетник поседује или ствара предузетничке 

карактеристике. Зато скоро све типологије комбинују оба критеријума. 

С обзиром да је стварање новитета један од кључних карактеристика 

предузетника, по том критеријуму предузетници се деле на чисте предузетнике и 

предузетнике. Чисти предузетници стварају своја предузећа, а предузетници могу 

купити већ постојеће предузеће, узети франшизу и сл. 

„Ако је предузетник „агент“ примена, предузетници се могу поделити према 

способности за опажање промена, способности за креирање промена и способности за 

реализовање промена. Комбиновањем ових критеријума, добијају се четири типа 

предузетник, од којих је само један тип прави предузетник. Прави предузетник има 

                                                           
22Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр.84. 
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способност да уочи/креира повољне прилике за промену, али има и способност да 

реализује промену. Осујећени потенцијални предузетник има способност да уочи 

повољне прилике за промену, али није способан да их реализује. Задовољан менаџер не 

опажа повољну прилику за промену иако би могао да је реализује. Савршени 

бирократски функционер нити опажа повољну прилику, нити би могао да је 

спроведе.“23 

„На основу развојног пута предузетничког подухвата, могу се издиференцирати 

следећи типов предузетника:“24 

1. Назови предузетник, 

2. Једнодимензионални предузетник, 

3. Компромисни предузетник, 

4. Осиромашени предузетник, 

5. Блистави предузетник, 

6. Тенолошки опрезан предузетник, 

7. Угашени предузетник и  

8. Зрели предузетник. 

Назови предузетник је особа која жели да постане или мора да постане 

предузетник. Жељни су да сами себи буду шефови, самостално располажу својим 

временом, буду креатори својих идеја и сл. Једнодимензионални предузетник је особа 

која поседује компетенције за обављање само једне врсте посла. Углавном нема 

потребно знање да произведе и прода производ. За разлику од њих компромисни 

предузетник поседује предузетничке персоналне карактеристике и само једну врсту 

знања и вештина, он не жели да одустане од предузетничког подухвата. Осиромашени 

предузетник је особа која је „преживела“ фазу компромисног предузетника, али је 

наишла на проблеме менаџмента, маркетинга и новца. Блистави предузетник постаје 

ако пре тога преброди претходне четири фазе свог предузетничког циклуса, уз услов да 

и даље континуирано прати тржишне трендове. Он је успешнији и блиставији уколико 

се пробио и на инострано тржиште. Технолошки опрезан предузетник способан је да 

                                                           
23 Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 85. 
24 Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 86. 
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комбинује генијалност, финансијску снагу, и менаџерску способност како би одмах 

дошли до комерцијализације потпуно усавршеног производа. Угашени предузетник је 

предузетник који је „угашен“ државним бирократизмом и државном похлепом. И на 

крају, зрели предузетник је предузетник који је „зрео“ за бизнис до те мере да 

предузетник не може више да управља сам, већ треба да ангажује професионални 

менаџмент. Са друге стране зрели предузетник може бити предузетник по годинама 

„зрео“ да треба да изабере и постави свог наследника. 

 

5.2. Типови предузетника у компаративној теорији 

 

Компаративне теорије предузетништва су теорије које узимају на анализу 

најмање две перспективе предузетништва (персоналну и социјалну, персоналну и 

економску, социјалну и економску). У овој теорији предузетништва комбинацијом 

различитих типова окружења (пасивно и активно) и различитим  типовима људи 

(пасивни и активни) могу се добити четири теорије предузетништва и четири типа 

предузетника. 

- Пасивна особа и пасивно окружење. Реч је о средини предузетничког духа, где 

ће пре личност покренути окружење на предузетничко понашање, него окружење на 

личност. 

- Када активна особа „покрене“ пасивно окружење на предузетничко понашање, 

реч је о великој личности. 

- Активно окружење може да пробуди предузетнички дух у многим пасивним 

особама. 

- Активне особе у активном окружењу најбоља су комбинација персоналних 

карактеристика и окружења, јер делују здружено. 
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5.3. Тип предузетника у Европској унији 

 

„Савремени тип предузетника у Европској унији диференцира се према 

следећим димензијама:“25 

1. Однос према самозапошљавању, 

2. Степену образовања, 

3. Старосном добу, 

4. Раду,  

5. Пореклу, 

6. Приступ финансијским изворима и 

7. Врсти бизниса. 

Према односу самозапошљавања приоритет дају запошљавању код других (49% 

грађана), а нешто мање су заинтересовани за самозапошљавање (45%). Према степену 

образовања највећи број предузетника у државама Европске уније имају средњу 

стручну спрему. Када је реч о старосном добу и предузетници и предузетнице су 

старосног доба између 25 и 54 године. Према полу, свуда је мањи број жена 

предузетника у односу на мушкарце. Према пореклу највећи број предузетника потиче 

из предузетничких породица. Док, када је реч о финансијским изворима, предузетници 

немају финансијске тешкоће у оснивању и развоју предузетничких фирми. Према врсти 

бизниса, услужни бизнис је прворазредни, а други по реду је индустрија за мушкарце а 

пољопривреда за жене. 

 

6. Мушки и женски предузетници 

 

„Везано за полну припадност, истраживање аутора Бирлија о разликама између 

предузетника жена и мушкараца показало је следеће:“26 

 Мушкарци и жене имају сличне мотивације за започињање предузетничке 

каријере, 

                                                           
25Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 95. 
26Авлијаш, Р. Авлијаш, Г.(2017): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.44. 
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 Веома су слични по питању брачног статуса (жене су више притиснуте 

породичним проблемима приликом доношења одлуке о започињању неког 

бизниса), 

 Проблеми приликом проналажења капитала су слични, мада има одређених 

индиција да жене, својим шармом и комуникативношћу, могу лакше доћи до 

потребног капитала и  

 Жене више преферирају сервисни и трговински бизнис него мушкарци. 

 

Слика бр. 2 : Женски и мушки предузетници 

 

Извор: http://edukaplus.com/ko-je-bolji-menadzer-muskarci-ili-zene 

 

Бирлиј тврди да нису толико значајне разике између предузетнка жена и 

мушкараца, где истиче да ће се профил жене предузетника померити још ближе 

профилу мушкараца предузетника у будућности. Самозапошљавање жена у последње 

време расте, при чему жене данас покрећу нове подухвате чешће од мушкараца.  

 

 

 

http://edukaplus.com/ko-je-bolji-menadzer-muskarci-ili-zene
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Табела бр. 3: Разлике између предузетница и предузетника 

Фактор Предузетници Предузетнице 

Мотивација 

Постигнуће – тежња да се ствари 

обаве 
Постигнуће – остварење циља 

Лична независност – слика о самом 

себи 
Независност – уради сам 

Задовољство послом произилази из 

жеље за контролом 
 

Тачка поласка 

Незадовољство тренутним послом Фустрација послом 

Споредна улога на факултету или 

тренутном послу 

Занимање за и препознавање 

прилике у том послу 

Одлазак или опуштање Промена личних околности 

Прилика за стицање  

Извори финансирања 

Лична имовиа и уштеђевина  Лична имовина и уштеђевина 

Банкарско финансирање  Приватни зајмови 

Улагачи  

Зајмови од породице и пријатеља  

Порекло знања 

Искуство у том послу 
Искуство у том пословном 

подручју 

Признати стручњак или особа која 

је досегла висок ниво постигнућа у 

том подручју 

Искуство о средњем менаџенту или 

административном нивоу у том 

подручју 

Способан на разним пословним 

функцијама 

Професионално искуство везано за 

услуге 

Карактерне особине 

Тврдоглав и уверљив Флексибилна и толерантна 

Орјентисан према циљу Оријентисана према циљу 

Иновативан и идеалистичан Креативна и реалистична 

Висок ниво самопоуздања Средњи ниво самопоуздања 

Ентузијастичан и енергичан Ентузијастична и енергична 

Мора бити свој шеф Способност ношења са 

друштвеним и привредним 
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окружењем 

Порекло 

Доба покретања подухвата: 25-35 Доба покретања подухвата : 35-45 

Отац је био самозапослен Отац је био самозапослен 

Факултетски образован – диплома 

из економије или техничког 

подручја 

Факултетски образована – диплома 

из хуманистичких наука 

Прво дете Прво дете 

Потпорне групе 

Пријатељи, професионални 

сарадници 
Блиски пријатељи 

Пословни сарадници Супруг 

Супруга Породица 

 Женске професионалне групе 

Врсте пословања Производња или грађевина 
Услужна – едукација, саветовање 

или односи са јавношћу 

 

         Извор: Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2017): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр 45. 

 

Иако су карактеристике предузетника и предузетница генерално гледано сличне, 

жене се разликују у погледу мотивације, пословних вештина и професионалног 

искуства. Мушкарце за покретање новог предузећа мотивише контрола сопствене 

судбине, жеља за покретање ствари, што често произилази из неслагања са 

надређенима или осећаја да они то могу много боље. Док са друге стране, жене чешће 

мотивишу потреба за достигнућем, која је резултат фрустрације претходним 

искуствима, у којима нису имале могућности да напредују или делују. 

Код мушкараца полазиште и разлог за покретање из једног занимања у нови 

подухват је често олакшан ако нови подухват потиче из тренутног занимања. За 

разлику од њих жене често напуштају претходно занимање са великим осећањем радне 

фрустрације, али са високим ентузијазмом за нови подухват. 

Још једна битна разлика између мушкараца и жена предузетника је и 

финансирање отварања новог предузећа. Жене се обично ослањају на личну имовину 

или уштеђевину и код њих је кључни проблем добијања финансијских средстава и 
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кредита. Док мушкарци као изворе капитала, поред личних средстава користе 

инвеститоре, банкарске или личне зајмове. 

Када су у питању личне карактеристике, постоје велике разлике. Мушкарци 

чешће имају више самопоуздања него жене, али и мање флексибилности и толеранције 

од жена, што може довесто до знатно различитих менаџерских стилова. Жене у 

предузетничке подухвате улазе касније него мушкарци. 

Групе за подршку такође се разликују. За мушкарце, најважнија подршка су 

адвокати, рачуновође, док су им супруге на другом месту. Код жена је обрнута 

ситуација, на првом месту им је супруг, затим блиски пријатељи а на крају пословни 

сарадници.  

Жене чешће покрећу посао у сектору услуга, као што су малопродаја, односи са 

јавношћу или едукација. Док мушкарци у већем броју случајева улазе у производњу, 

грађевинарство и високотехнолошка подручја. На основи чега закључујемо да се и 

пословања која покрећу мушкарци и жене предузетници разликују по природи 

подухвата. 

 

7. Предузетничка етика 

 

„Етика је скуп моралних принципа и вредности који дефинишу шта је исправно, 

а шта погрешно за одређену особу или групу.“27„Поставља се питање, ко је и када, који 

покрет или идеологија, омогућио настанак пословне етике? Био је то, несумњиво, 

протестантизам и то захваљујући моралном просвећењу тежње за профитом. Појава 

реформације (1525.) и откриће Америке (1492.) два су догађаја која означавају почетак 

модерне епохе, а ову су већ у свом почетку битно обележили протестантска етика и дух 

капитализма. И док је традиционална католичка теологија рад сматрала за проклетство 

у најгорем, односно разоноду у најбољем случају, протестантизам је рад пословног 

човека схватао као богоугодно дело.“28 

Предузетнички живот није нимало једноставан, предузетник мора ризиковати 

сопствени капитал да би продао или доставио производе и услуге, пре чему на 

                                                           
27Павловић, Н. Крстић, Ј. (2016): Предузетништво и менаџмент, Универзитет у Крагујевцу – Факултет за 

туризам и хотелијерство у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања, стр. 147. 
28Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 212. 
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иновацију троши више енергије од просечног пословног човека. Занемарујући 

свакодневни стрес и друге проблеме предузетник може без проблема да успостави 

равнотежу између етничких захтева, економске изводљивости и друштвене 

одговорности. 

Предузетници су осетљиви на притиске колега и општих друштвених норми 

заједнице, као и на притиске конкуренције. Предузетници из различитих земаља и 

заједница одсликавају опште вредности и норме заједнице у којој раде.  Ово је веома 

битно, нарочито када су у питању урбане и руралне области. 

„Етничко понашање човека је одређено:“29 

 Васпитањем и образовањем, 

 Моралним нивоом друштва, и 

 Карактером нормирања друштвених односа. 

Етика се односи на проучавање било чега доброг по људска бића, док пословна 

етика истражује пословне праксе кроз призму људских вредности.  

„Основно питање пословне етике глеси: „у чију корист и по коју цену би требало 

управљати предузећем?“ Одговор на ово питање се фокусира на средства која 

обезбеђује праведну расподелу средстава између предузећа и стејкхолдера – особа које 

поседују одређени интерес у предузећу: запослених, потрошача, добављача и друштва у 

целини.  Ако ресурси нису праведно расподељени, предузеће искоришћава неког од 

стејкхолдера.“30 

Постоје бројни примери предузећа у којима су менаџери створили финансијску 

корист, тако што су одређеним стејкхолдерима давали мање вредности него што су ови 

стварали. Овај пример представља шансу где предузетник може поштеније и 

ефективније расподелити ресурсе. Ако тренутне цене не одражавају праву вредност, 

онај предузетник који открије овај несклад на таквом тржишту може остварити профит.  

На тај начин предузетнички процес постаје механизам којим се осигурава поштен и 

ефективан систем расподеле ресурса, који ће се користити у изједначеном систему 

понуде и тражње. Предузетнички процес треба посматрати као средство за ефективно 

постизање добрих резултата укључујући и предузетника, без штете других. Из свега 

                                                           
29Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 212. 
30Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2017): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 49. 
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овога можем закључити да етика није само општа тема, већ значајна брига пословних 

људи. 

Недостатак етичности се јавља као последица неуспеха у раду, и на основу 

истраживања дефинишемо етничке прекршаје: 

 Уништавање животне средине, 

 Недолично понашање које изазива стварање непријатељства, 

 Лагање јавности, клијената, 

 Изношење нетачних података запосленима, 

 Дискриминација запослених, 

 Мобинг запослених. 

 

8. Предузетничка култура 

 

Култура, у ширем смислу, подразумева све оно што је човек временом стварао 

да би задовољио личне потребе и учинио живот лепшим и богатијим. „Пословна 

култура се схвата као скуп индивидуалних и заједничких размишљања и понашања 

који се темеље на опште прихваћеним правилима у конкретном пословном систему. 

Пословна култура обухвата:“31 

 Материјална и духовна добра, 

 Човекове особине које у себи носи, а огледају се његовом односу према 

природи, произведеним добрима, другим људима, раду и средствима за 

рад, према резултатима рада и организацији рада. 

Пословна култура обухвата однос запослених према добављачима и купцима, и 

према организацији у којој раде. Утемељена је на савременој науци и технологији, и 

представља систем вредности, навика, морала, обичаја и човекове способности да влада 

самим собом. Она утиче на обликовање свих аспеката организације, приступ 

информацијама и њихов ток, правила понашања, систем награђивања. Поред знања, 

вештина и мотивација што људски потенцијал чини људским капиталом, садржи и 

одређени додатак.  

                                                           
31Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 335. 
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Дефинишемо је као институцију трајних вредности свих запослених којој је 

неопходна стална заштита као и нега. У радној средини пружа сигурност и омогућава 

бољи живот. Значајан сегмент пословне културе су гледање на будућност и начин 

мишљења (веома је важно јесу ли запослени оријентисани на промене, на нове технике 

и технологије или су против било каквих промена). 

Култура дотиче и праве проблеме предузећа као што су: стратегија, визија, 

продуктивност, иновације, ефикасност, усавршавање, квалитет итд. У данашње време 

су промене и брзина кључни за успешност, а познавање културе може бити темељ 

успеха и успешности спровођења промена. Њихово спровођење захтева познавање 

пословне културе. Знања и вештине су применљиве у свим предузећима, али је 

немогуће пресадити знања из једног у друго предузеће. Методе и вештине рада морају 

да уважавају јединственост поједине културе, у супротном долази до отпора (нпр. 

страна култура мора бити подударна са локалном). 

Постоје бројне дефиниције о пословној култури, и оне се разликују од аутора до 

аутора, јер је свако од њих имао потребу дати своју дефиницију. Сматра се да је број 

дефиниција приближан броју аутора, управо из наведеног разлога.  

По E. Jaques, култура предузећа представља традиционалан и уобичајен начин 

размишљања свих запослених, а коју новозапослени морају прихватити. Louis, културу 

дефинише скупом значења одређене групе људи. Према мишљењу, Lorsch-а, култура 

подразумева заједничка уверења менаџера предузећа о томе како треба водити своје 

пословање и о начину управљања кадровима. 

Stephen Robbins, предузетничку културу посматра као систем мишљења 

припадника који они међусобно деле унутар неког предузећа. Он наводи неке од 

карактеристика које то и доказују: 

 Мотивација запослених за стваралаштво и иновације, 

 Толеранција ризика, 

 Индивидуална иницијатива и одговорност, 

 Усмеравање ка циљевима и реализација истих, 

 Надзор запослених, 

 Систем награђивања базиран на успешним резултатима рада. 

Сматра се да је пословна култура још увек недовољно испитано пословно 

подручје, која је у уској вези са организационом културом. „Организациона култура 
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укључује учење и преношење знања, уверења и образаца понашања током неког 

раздобља, што значи да је она релативно стабилна и да се не мења брзо. С тим у вези, 

пословну културу треба поимати као општи образац понашања, заједничких уверења и 

вредности запослених у неком предузећу. О њој се може закључивати из онога што 

људи говоре, чине и мисле унутар организационог амбијента.“32 

 

8.1. Карактеристике предузетничке културе 

 

Карактеристике предузетничке културе посматрају се са становишта вредности 

и норми, које чине скуп сваког предузећа као пословни систем. Сматра се да оно што 

није распрострањено у читавом предузећу и оно што није прихваћено од свих његових 

чланова, уствари није ни карактеристика предузетничке културе. Значи, да би била 

прихваћена као карактеристика неопходно је бити усвојена у датом предузећу. 

Перспектива развоја предузетничке културе заснива се на четири претпоставке о 

њеној природи и структури: 

 Прва претпоставка заснива се на интерну сталност елемената 

организационе културе, па се зато претпоставља да су све вредности, 

базичне претпоставке и симболи међусобно утаначени. 

 Друга претпоставка односи се на различитост субкултура, тачније на 

различитост и разноврсност вредности, веровања и симбола. Из овога 

видимо да се организациона култура посматра као колекција различитих 

вредности и веровања, симбола и претпоставки које нису у међусобној 

вези или су чак међусобно искључене. „Свака организација има 

доминантну културу и подкултуру. Доминантна култура садржи 

претпоставке, вредности и веровања које деле сви њени чланови. 

Подкултура представља специфичан систем претпоставки, вредности, 

веровања, норми и симбола које дели мања група запослених у 

предузећу.“33 

 Трећа претпоставка заснива се на интеграцији, јер чланови организационе 

културе имају међусобно независне али и супростављене претпоставке, 

                                                           
32Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 338. 

33Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 339. 
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веровања и уверења. Та разноврсност резултат је различитих утицаја из 

окружења. Чланови организације припадници су различитих друштвених 

група па самим тим доносе и различита веровања дате групе, па се зато у 

организационој култури појављују разлике у претпоставкама и 

веровањима које имају различити социјални слојеви, раличите професије, 

различите расе, различити полови итд. На основу свега наведеног, 

потребно је успоставити синергију и изградити односе који ће омогућити 

остваривање пословног подухвата. 

 Четврта претпоставка везује се за мишљења оних који тврде да у 

предузећу не постоји доминантна култура, и како је предузетничка 

култура само систем субкултура. Субкултурама се називају чланови 

организације груписани у целине, који имају међусобно различите 

вредности и веровања. Сваки члан организације део је неке субкултуре. 

Подкултуре се могу преклапати или бити потпуно независне једна од 

друге. Диференцијација поткултура у предузећима врши се на основу три 

карактеристике:  

1. Хоризонталној (означава припадност пословним 

функцијама, и због поделе рада и специјализације 

дошло је до диференцирања пословних функција као 

што су производња, маркетинг, набавка, 

истраживање итд. Ове пословне функције имају 

различите циљеве, ниво образовања запослених, 

различите проблеме и сл.),  

2. Вертикалној (врши се диференцијација подкултуре 

менаџера и запослених. Вредности и веровања 

менаџмента предузећа се знатно разликују од 

вредности и веровања осталих запослених. Свему 

томе доприносе разлике у образовању и различити 

проблеми.), и  

3. Дијагоналној (врши се према професији и нивоу 

образовања, према социјалном пореклу, хобију итд. 

Подколтуре се развијају на основу професионалне 

припадности и образовању које конкретна професија 

представља. Нпр. разлике између подколтуре 

инжињера и економисте.) 
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Претпоставке, вредности, веровања и норме понашања представљају 

когнитивне елементе културе. Когнитивни елементи се налазе у стању лабавих 

односа, а често су и потпуно неповезане, а некада је њихов однос нејасан. У 

таквим случајевима, подкултуре се не могу формирати као стабилни системи 

вредности. Чланови организација често могу бити и чланови субкултура (по 

једној особини могу припадати једној субкултури, а по другој особини некој 

другој). 

 

8.2. Пословно понашање предузетника 

 

У данашње време се условом за успех у послу сматра пословно понашање, које 

је важно за све запослене. Сматра се да сваки запослени учествује у изградњи угледа 

свог предузећа. 

Поред знања и способности, и понашања запослених је веома важно за успешно 

обављање послова, које је посебно значајно за услужне организације. „Услуга увек 

значи интеракцију из које произлази емотивна реакција корисника која може бити (и 

обично јесте) пресудна за одлуку корисника при избору даваоца услуге.“34 Понашање 

исказује однос запосленог према послу, предузећу и кориснику услуга. На тај начин он 

околини шаље одређене поруке, које су јасније од речи. 

Постоје различите предрасуде које су у вези са понашањем, а најчешће су: 

 Прва предрасуда нам говори о томе да се човек са понашањем рађа, и да 

се то не може стећи. Као што већ знамо, дете се рађа са одређеним 

инстиктима и реакцијама, али се целокупно човеково понашање формира 

током целога живота кроз учење. 

 Друга предрасуда исказује да је људско понашање изазвано унутрашњим 

факторима (мотиви, осећања и ставови). 

 Трећа предрасуда каже да једном оформљено понашање остаје заувек. 

 Четврта предрасуда нам казује да начин понашања не утиче значајније на 

пословни успех предузећа. 

                                                           
34Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр 342. 
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Због велике динамичности у свету од запослених се захтева висок степен 

флексибилности. Тржишна привреда захтева праћење промена и стално прилагођавање 

запослених новим захтевима и формама рада. Сматра се да је конкурентска предност 

неког предузећа управо у људским потенцијалима, а мање у финансијским и 

техничким. Велика препрека развоју и постизању бољих резултата су људи са лошим 

навикама и понашањем, и уколико нису спремни за нове промене и прилагођавање. 

Лепо понашање има велики значај, јер понашање менаџера и запослених снажно 

утиче на углед и пословну успешност. Представља најмању инвестицију јер ништа не 

кошта, а доноси пуно. Углед предузећа и особе постају све значајнији фактор успеха у 

савременом предузетништву. Из тог разлога данас многа предузећа у свету настоје да 

стандардизују понашање својих запослених. 

Пословно понашање сачињавају: 

1) Принципи пословног понашања, 

2) Стандарди пословног понашања, 

3) Пословно опхођење и протоколарно понашање, 

4) Телефонско и мобилно комуницирање, 

5) Однос према кориснику (купцу), 

6) Култура пословних састанака, 

7) Култура пословног преговарања, 

8) Култура пословног одевања. 

1) Принципи пословног понашања - Свака особа која ступа у радни однос мора 

бити свесна да се тада одриче дела своје приватности и прихвата захтеве 

средине посла којим се бави. „Три су начина како се, на најбољи могући начин 

то може постићи:“35 

a) Лично понашање ставити на прво, а осећања и ставове на 

друго место, 

b) Поставити себи конкретне циљеве и прописане стандарде, 

c) Присилити се на понашање на одгаварајући начин, све док 

оно не буде усвојено. 

Пословним кодексом дефинише се међусобно понашање појединаца и 

организације, а све то да би: дошло до ефикасности тимског рада, успостављања 

                                                           
35Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 343. 
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добрих пословних односа и дугорочне сарадње, и остваривања пословних циљева и 

успешности. 

Пословно понашање се изражава обраћањем људима у комуникацији, начином 

опхођења, изгледом, нормалним односом према странкама и колегама итд. На основу 

понашања појединаца долази се до његове личности (по коме се сваки појединац 

разликује). 

Правила лепог пословног понашања су необавезна (али дају слику личности о 

појединцу), док обавезна правила представљају она код службених контаката, 

контаката са странцима, код свечаних прослава. Обавезна правила се одвијају према 

утврђеном реду и представљају дугогодишњу традицију, и саставни су део 

дипломатског протокола. 

Правила за ословљавање се разликују, нпр. у земљама Европске уније 

председници држава и министри се ословљавају са „екселенцијо“ („Ваша 

екселенцијо“), а њихове супруге са „госпођо“. У појединим земљама непристојношћу 

се сматра уколико се уз „господин“ не дода презиме особе којој се неко обраћа. 

Протоколарне припреме се користе код: службене посете, службене разговоре, 

дочек и испраћај гостију, полагања венаца, откривања споменика, отварања сајмова и 

сл. 

2) Стандарди пословног понашања – „Основно начело доброг пословног понашања 

гласи: водити рачуна о мишљењу и осећањима других.“36 То подразумева да 

увек треба имату на уму ставове и интересе других особа, и тога се треба 

придржавати. Добро пословно понашање се темељи на следећим стандардима: 

изглед, поштење, манири, уважавање, стил и такт и особеност. Што се тиче 

изгледа, свако треба да у свом изгледу истакне оно што је најбоље. У пословном 

свету не мора значити да особа која је по рођењу добила добар изглед има 

предност у односу на друге. Веома је битан начин на који се неко одева, негује и 

уређује, како седи или стоји, боја и тон гласа итд. (све су то елементи за добар 

спољашњи изглед). 

У животу се човек не треба никада понашати себично, треба бити увиђаван. То нам 

најбоље показују манири, они нам показују толеранцију у односу на друге људе. Говоре 

нам о томе колико човек треба бити коректан, узимајући у обзир потреба и интересе 

                                                           
36Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 345. 
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других људи. Себичност и неконтролисане емоције на послу могу довести до губитка 

пословног контакта и могу довести до тога да се корисници услуга окрену 

конкуренцији. 

Основа поверења представља поштење, које је веома важно у пословним 

контактима. Увек требамо посматрати себе очима других људи и морамо уважити 

мишљења осталих, јер се на тај начин стиче њихова наклоност и поверење. У 

пословном свету је посебно важно исказати своје квалитете, показати снагу своје 

личности и свој персоналитет. Такође, веома је битно претходно размислити па онда 

рећи на најбољи начин своје мишљење, никако не ваља журити са својим мишљењем 

(добро нам је позната изрека „испеци па реци“). Понекад је паметно и ћутати. Пословно 

понашање подразумева и суздржавање од емоција и импулсивности, провокација и 

разних реакција. 

На основу понашања појединаца долази се до неког закључка о целом 

пословном систему. Неопходно је добро пословно понашање са колегама и коришћење 

манира. 

3) Пословно опхођење и протоколарно понашање – То у основи означава 

љубазност и уважавање свих људи са којима се долази у додир, и ако се 

приватно можда и нема лепо мишљење о неким људима. То значи пре свега да 

се приватна процена датог појединаца не сме преносити у радном амбијенту. 

Такође, не треба ни улазити у сувише блиске односе. Коректан пословни однос 

је персирање свима на послу, и избегавање жаргона и израза као „мацо“, „срце“ 

и томе слично, где овакво ословљавање  лоше звучи пред страним особама. 

Такво понашање се сматра непримереним и уображеним. Веома је битна 

љубазност приликом првог сусрета, треба избегавати грљење, тапшање по 

рамену и сл. Знак лоших манира представља и улазак на врата туђе канцеларије 

без куцања, нагло отварање итд. Чак и у ситуацији када се приватно познаје 

претпостављени, треба се вршити персирање пред другима. Лоше навике типа 

испијање кафе на радном месту, пушење, доручак на службеној документацији и 

оговарање треба избегавати. 
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Слика бр. 3: Лоше навике на радном месту 

 

 Извор: https://www.her.ie/food/tasty-desk-breakfasts-can-buy-way-work-343208 

Уобичајно је да се гост дочекује у предворју или на средини канцеларије, и када 

уђе у канцеларију домаћин треба устати и кренути ка њему. Са гостом се треба 

руковати уз благи стисак руке, и увек треба важнија особа тј.особа на вишем рангу или 

жена прва пружити руку, тако налажу правила. Тако се долази до закључка да ли они 

желе да се рукују или не. Приликом поздрава битан је и контакт очима, јер се тиме 

показује искреност и пажња. На првом сусрету се увек даје посетница и то на почетку 

разговора, тиме се омогућава да се боље упамти име особе са којом се разговара.  

Веома је важно зрачити позитивном енергијом, јер она пуно доприноси успешности 

комуникације. Уколико домаћин има ограничено време за састанак, неопходно је 

нагласити пре почетка истог. На крају се гости испраћају до врата пословне сале или 

канцеларије. 

4) Телефонско и мобилно комуницирање – Представљају благослов савременог 

човека. Међутим, веома је неопходно познавање пар правила коришћења. 

Сматра се да није културно јавити се са „хало ко је тамо“ већ је пожељно 

представити се именом и презименом. Пошто предузећа улажу много напора и 

труда за добру рекламу, уопште није пожељно чути такво јављање преко 

телефона, јер у том случају све падне у воду. Пословни телефонски разговор 

мора бити кратак, професионалан и заинтересован. Он мора бити унапред 

припремљен. 

https://www.her.ie/food/tasty-desk-breakfasts-can-buy-way-work-343208
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„Припрема телефонског разговора претпоставља и претходно постављање 

ових питања:“ 37 

 Да ли је јасно и једноставно дефинисано и формулисано питање? 

 Да ли постоје информације које могу бити потребне за разговор? 

 Да ли је позвана особа најбољи избор за тај разговор? 

 Да ли је телефон најбоље средство комуникације у овом случају? 

Тон и речи које саговорници изговарају су веома значајни за телефонску 

комуникацију. Уопште није препоручљиво јести, држати цигарету у устима или 

жвакати жвакаћу гуму када се разговара телефоном. Телефонски позиви се упућују 

обично преко секретарице или централе. Телефонски разговор треба бити дијалог. 

Мобилне телефоне треба користити за обављање кратких и хитних разговора, и 

обавезно га треба искључити на непримереним местима. 

Слика бр. 4:Телефонска комуникација 

 

Извор: https://www.24sata.hr/lifestyle/poslovni-bonton-novog-doba 

5) Однос према кориснику (купцу) –Сматра се да је корисник у пословном свету 

краљ, и то треба у свакодневном контакту и потврдити, треба имати времена и 

стрпљења за купца, разумети његове потребе. 

6) Култура пословних састанака – Састанци се организују ради размене мишљења, 

идеја или договора о заједничким активностима. Да би састанак био успешан 

неопходно је пре свега дефинисати његов циљ. Неформални и импровизирани 

састанци без циља нису продуктивни и обично ремете обавезе других. 

                                                           
37Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 350. 

https://www.24sata.hr/lifestyle/poslovni-bonton-novog-doba
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7) Култура пословног преговарања – Преговори се врше са циљем да обе стране 

изађу задовољне. Управо из тог разлога, преговарање се сматра и давање и 

узимање. За преговоре је потребна добра припрема. За успешно преговарање 

битно је да се „не“ не уважава као одговор, тј. треба бити упоран у својој 

замисли.  

8) Култура пословног одевања – У зависности од традиције, обичаја и климатских 

услова постоји различито одевање. Оно се разликује од земље до земље. Лепо 

одевање почиње од ситница и препознаје се управо по томе. Уредност односно 

чистоћа представља темељ пословне и личне културе. Добар изглед у пословном 

свету много значи, исто као и одело. Одећа треба бити примерена годинама и 

прилици. Потребан је склад боја. Одевање је данас доста либерално па се одећа 

тамне боје може носити у многим приликама. Женама за свакодневни рад  

препоручује се одевање у костиме. За добро одевање веома је нопходно имати 

добар укус као и смисао за комбинацију. Мушкарцима се препоручује одело, 

иако се већина осећа удобније у спортској одећи. 

 

Слика бр. 5 : Пословно одевање жена 

 

Извор: https://www.biznisinfo.ba/1632-2/ 

 

https://www.biznisinfo.ba/1632-2/
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9. Предузетничка интелигенција 

 

Интелигенција је изузетно важна и практична функција савременог 

предузетништва. У складу са општим схватањем интелигенције, под овим појмом 

подразумевају се менталне карактеристике које се састоје од способности за учење из 

искуства, прилагођавања и учинковитог сналажења у новим ситуацијама или 

непознатој околини, разумевања и коришћења апстрактних појмова и др. Све су то 

карактеристике које су неопходне и за предузетничко ангажовање.  

Када говоримо о предузетничкој интелигенцији, поред наведених општих 

карактеристика она укључује и препознавање предузетничких прилика и доношење 

креативних предузетничких одлука. 

Предузетничку интелигенцију можемо посматрати из два угла: 

1) угла личности предузетника и његових/њених особина, 

интелектуалних карактеристика, општих и специфичних знања, 

опште културе, способности и вештина; 

2) угла потребе, сврсисходности и начина коришћења информације. 

Слика бр.6: Модел предузетничке интелигенције 

 

Извор: https://dimenzijaopus.wordpress.com/preduzetnicka-inteligencija/ 

 

https://dimenzijaopus.wordpress.com/preduzetnicka-inteligencija/


 

47 
 

Не постоји универзални модел особина које одликују предузетника/цу, али се 

могу издвојити особине које су својствене већем броју предузетника а то су: 

самопоуздање, креативност, спремност на преузимање разумног ризка, енергичност, 

брзина, вера у успех, преданост послу и др. 

Предузетништво је процес подстакнут иницијативом особе која се никада не 

мири са постојећим стањем. Основна карактеристика предузетника је да се ове особе 

никада не задовољавају постигнутим успехом. Предузетници су заокупљени трагањем 

за новим решењима и могућностима да се успостави нови ред у оквиру исте или нове 

организације. Привлаче их изазови, све оно што се другима чини немогуће. Увек су 

спремни за нове инцијативе и креативно изражавање. 
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III РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ТУРИЗМУ 

 

1. Развој предузећа туристичке привреде 

 

„Туризам се, као саставни део привредног и укупног друштвеног развоја, у 

многоме разликује од индустрије и уопште производних делатности. Те разлике 

произилазе из чињенице да производне делатности генеришу развој производећи нове 

вредности, а туризам првенствено подстиче развој трошећи те вредности.“38 Природни 

оквир туризма је подсистем који се често назива туристички систем или туристичка 

привреда. Дефиниција туристичке привреде нам говори да је то скуп елемената чије 

различите интересе повезује туризам. 

Туризам захаљујући својим специфичностима омогућава развој других 

привредних грана као што су: саобраћај, пољопривреда, трговина и услуге. „У већини 

светских земаља, једину ову грану привреде није погодила светска економска криза, од 

које се још од 2009. године опорављају гранске индустрије и националне економије. 

Мултипликативни ефекти туризма подразумевају приходе које од туризма на локалном 

и националном нивоу остварују саобраћајне делатности, трговачке и услужне 

делатности, пољопривреда и производња хране и напитака, грађевинарство и занатство. 

Туристички производ укључује основне услуге смештаја, транспорта и угоститељства. 

За квалитетно пружање туристичких услуга важну улогу имају и инфраструктура, 

културне институције, манифестације и низ комплементарних туристичких садржаја 

усмерених на обогађивање искуства и доживљаја туриста, у складу са њиховим 

потребама и захтевима.“39 

Предузећа у туризму у циљу повећања успешности морају да сагледају промене 

настале у окружењу. Морају да иновирају своје пословање, да користе нову 

технологију и што је најважније морају пратити константне жеље корисника услуга 

(туриста) које су веома променљиве. 

Прилагођавање туристичких предузећа туристичким променама врши се на 

основу стратегије развоја предузећа. Постоје три врсте развојног понашања предузећа: 

                                                           
38Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 61. 
39Симић, В. (2015): Предузетништво у туризму на примеру етно села Латковац у Србији, Београдска 

пословна школа, Београд, стр. 4. 
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1. иновативна (она наводи на почетак и на развој нових програма), 

2. алокативна (она врши увођење нових критеријума за релокацију ресурса), 

3. стратегијска ( коришћење и измена стратегијских функција). 

Туристичка предузећа се на основу стратегијске опредељености развоја могу поделити 

на:  

 реакторе (они пословну активност прилагођавају условима средине), 

 истраживаче (брзо реагују на промене), 

 браниоце (оријентисани су на ужи сегмент тржишта), 

 аналитичаре (представљају комбинацију истраживача и браниоца). 

Поступци развоја и раста туристичких предузећа (хотелијерска и ресторатерска) 

не разликују се много од осталих транснационалних корпорација. Они се деле на: 

 директно инвестирање (аквизиције, јоинт вентуре и сл.), 

 уговорни и други аранжмани (франшизинг, уговор о менаџменту и сл.). 

Аквизиција подразумева све облике спајања (припајања), преузимања или 

окупљања. Облици аквизиције: законско спајање, консолидација, холдинг предузећа и 

аквизиција активе. 

Заједничко улагање је облик директног инвестирања, и постоје три врсте: 

паукова мрежа, ићи заједно и раздвојити се и стратегија успешне интеграције. 

Франшизинг представља модел сарадње у виду везивања где се остварује 

обострано задовољство интереса, а при чему се опет задржава самосталност. Постоје 

два вида франшизинга: инвестициони франшизинг и франшизинг пословног формата. 

Уговор о франшизингу са правног аспекта садржи следеће елементе: висину 

иницијалне (уписнине) и текуће накнаде (такса на остварени промет), резервациона 

(тј.такса за пропаганду), и посебна такса за маркетинг. Уговором се одређује само 

почетни период трајања (1-5 година), са клаузулом продужавања истог. 

На начине развоја предузећа утичу: динамичност окружења (да покрене нове 

трендове и промене), диверзификација делатности, развој технологије и тржишта, и 

повећање улагања у истраживање и развој. 

 Постоји вертикално и хоризонтално повезивање предузећа у туризму. 

Хоризонтално повезивање представља координацију и пренос стручности између 

подсистемима. Координира скуп циљева и политику између различитим, али и 
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међусобно повезаним пословима. Вертикално повезивање представља заједничко 

пословање (тј. прихватање да се неки послови обједине, релоцирају и да се препусте 

стручнијем партнеру). Све то са собом доноси предности и недостатке. Неке од 

предности су: снижава трошкове, смањују се залихе и не губи се на времену. Што се 

недостатака тиче, то је потреба за координацијом, појава вишка капацитета и лоше 

организована интеграција. 

Туризам прожима све друштвене поре, па је зато развој предузетништва у 

туризму могућ у свим подручјима и областима. Зато је потребно имати визију и бити 

истрајан до остварења.  

„Развоју предузетништва у туризму потребно је:“40 

 дати подршку при предузетничким покушајима у виду савета и појединих 

стручних знања, 

 помоћи у вредновању потенцијала и његових шанси, 

 омогућити потпору у виду интелектуалне и друге инфраструктуре, 

 створити предузетничку климу, 

 регулисати законске прописе у циљу стимулације и слично. 

Основни разлог спорог економског развоја свих облика привредних и 

непривредних делатности јесте недостатак новчаних средстава или неких других 

средстава. 

 

2. Специфичности предузетништва у туризму 

 
 

Пресудан фактор у повећању конкурентности предузећа у туризму представља 

управо предузетништво, и оно обухвата следеће елементе: иновације, креативност, 

неизвесност, преузимање ризике и сл. Иновативност представља основу 

предузетништва. 

„Развој предузетништва у свим привредним гранама обележиле су осамдесете 

године и то првенствену у САД-у. Након тога уследио је процес преношења у друге 

државе, прво у Јапан а затим и у неке европске земље.“41 

                                                           
40Војновић, Б. Цвијановић, Д. Стефановић, В. (2012): Развојни аспекти туристичке делатности, Институт 

за економику пољопривреде, Београд, стр. 20. 
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Предузетништво је визионарски посао, где предузетник мора имати визију 

будућности. Визија представља први корак у предузетничком послу, а после тога следи 

формирање циљева у виду пословне политике, и на самом крају је стратегија која 

представља начин за постизање циљева. 

Сматра се да је предузетник особа која је рођена да то и буде. Добри 

предузетници настају спајањем више фактора: знање, радно искуство и потребне 

вештине. Веома је важно имати идеју и препознати шансу. А још важније представља 

реализација идеје у пракси. Не прихвата се теза да је предузетник самосталан и 

независан, јер он зависи од купаца, добављача, запослених, државе итд.  

Препознавање прилике која је често скривена, јесте основа за предузетнички 

посао. Предузетничке фирме су обично мале, и оне располажу сопственим капиталом, 

па је зато и њихов ризик већи од менаџера који располажу туђим капиталом. Сеоско 

предузетништво стимулативно делује на развој туристичког предузетништва на селу, и 

оно представља добар потенцијал за повећање економске моћи овог подручја. Поред 

тога пружа велике шансе за повећање запослености сеоског становништва који теже 

долазе до запослења. Уношењем различитости у сеоској средини делује стимулативно и 

за останак домицилног становништва. „Сеоско предузетништво у функцији туризма 

може се валоризовати следећим делатностима:“42 

 Ловачким активностима,  

 Угоститељством,  

 Домаћом радиношћу, 

 Издавању смештајних капацитета за потребе туриста, 

 Прерадом воћа и поврћа,  

 Резбарењем и израдом туристичких сувенира, 

 Активирањем природних и културно-историјских потенцијала и низ 

сличних ствари. 

  

                                                                                                                                                                                     
41Војновић, Б. Цвијановић, Д. Стефановић, В. (2012): Развојни аспекти туристичке делатности, Институт 

за економику пољопривреде, Београд, стр. 18. 

42Војновић, Б. Цвијановић, Д. Стефановић, В. (2012): Развојни аспекти туристичке делатности, Институт 

за економику пољопривреде, Београд, стр. 19. 
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Слика бр. 7: Валоризација сеоског предузетништва резбарењем и израде сувенира 

 

Извор: https://confettissimo.com/sr 

 

Значај предузетништва у развоју привредних активности видљив је у мање 

развијеним подручијима, па су она као таква и погодна за реализовање туристичких 

активности. 

„Повећано интересовање за туристичко предузетништво доводи до ширења 

истраживачких програма, где су и истакли неке кључне економске карактеристике 

малих фирми. Препознавање повећаног броја предузетника који су више етички 

мотивисани, а који се баве одређеним вредностима животног стила, такође је 

дефинисало врсту предузетништва. Животни мотиви су такође важни, то треба имати 

на уму у многим другим случајевима. Мотив предузетника се базирана на профиту. У 

овом контексту, још увек знамо мало о томе како мала предузећа расту постизајући 

економску зрелост. ”43 

„Раст овог облика туристичког предузетништва остаје значајно подцењена тема. 

Неопходно је нагласити важност разумевања комплексности предузетника, природу 

                                                           
43http://apps.hevs.ch/blog/getfilesFTO.aspx?id=825#page=142 

https://confettissimo.com/sr
http://apps.hevs.ch/blog/getfilesFTO.aspx?id=825#page=142


 

53 
 

раста малих предузећа и, посебно, растућег значај који се даје пословним мрежама свих 

врста.“44 

 

3. Иновације у туризму 

 

Појам „иновација“ у туризму се може јавити у различитим контекстима, и може 

се користити да опише понашање туристичких предузећа, туристичког сектора и 

дестинација. 

Постоје бројне дефиниције иновација, али треба одабрати ону која ће пружити 

најбољи оквир предузетништва у туризму. „Иновација је примена новог знања да би се 

понудио нови производ или услуга коју траже купци. Другим речима иновација је 

инвенција којој се додаје комерцијализација.“45 

Један од главних фактора који утиче на развој и примену иновација у некој 

земљи јесте однос државе. Подршка иновацијама више је усмерена на омогућавање 

приступа новим тржиштима, а мање на унапређењу производа на нивоу предузећа. 

Иновација се посматра као један од начина на који предузеће може повећати 

компаративну предност, а може утицати и на обезбеђење раста предузећа или повећање 

профитабилности. Она утиче на промене у различитим областима (на развој нових 

идеја, производа или процеса у предузећу). 

Многа истраживања о иновацијама су била под утицајем радова Schumpeter-a, 

као и типологија о иновацијама: 

1. Иновације производа (састоји се од промењених или нових производа 

или услуга. Примери нових туристичких производа: програми 

лојалности, еколошки одрживи смештајни објекти итд.); 

2. Иновације процеса (теже повећању изведбе постојећих операција 

помоћу нових или побољшаних технологија. Могу се комбиновати са 

иновацијама производа. Примери су: компјутеризовани системи 

мониторинга и менаџмента, роботи за чишћење и одржавање, 

самоуслужни апарати итд.); 

                                                           
44http://apps.hevs.ch/blog/getfilesFTO.aspx?id=825#page=142 
45Леви-Јакшић, М. (2001): Стратешки менаџмент технологије, Факултет организационих наука, Београд, 

стр.22. 

http://apps.hevs.ch/blog/getfilesFTO.aspx?id=825#page=142
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3. Иновације менаџмента (састоје се од увођења нових радних места, 

нове организационе структуре и сл. Ове иновације могу утицати на 

унапређење кадра кроз обогаћивање посла, обуку итд.); 

4. Иновације у логистици (укључују успостављање нових 

комерцијалних веза, и то може да утиче на позицију индивидуалног 

предузећа у ланцу вредности. Иновације у логистици у туризму 

укључују: вертикалне везе у индустрији хране и ресторанској 

индустрији, компјутерске резервационе системе и интернет 

маркетинг.); 

5. Институционалне иновације (налазе се изван индивидуалног 

предузећа. Ове иновације се протежу кроз јавни и приватни сектор, и 

постављају нова правила игре. Примери: реформа финансијских 

подстицаја који реструктурирају концепте социјалног или 

здравственог туризма, оснивање или промена кредитних институција 

и промене услова за добијање финансијских средстава). 

На основу овог модела, иновације доводе до смањења трошкова и повећања 

компетенције које се користе за производњу производа или услуга. Модел илуструје 

четири типа иновација: 

1) Редовне иновације (текуће инвестирање у доградњи хотела),  

2) Иновације тржишних ниша (нови добављачи могу ући у ланац туристичке 

понуде), 

3) Архитектонске иновације (стварају нову инфраструктуру или капацитет за 

развој новог производа), 

4) Револуционарне иновације (употреба е-сервиса да би се привукли клијенти). 

Предузетничка идеја се доживљава као сопствена или туђа, која покреће 

различита искуства и комбинује их у програм. Оне су као банка из које се извлаче везе 

са нашим скривеним способностима и карактеристикама. 

Сматра се да човек не сме допустити да кроз живот безциљно плута, мора 

пронаћи свој пут међу загонеткама живота. Човека дефинишу као луталицу, све док не 

крене на путовање по сопственој идеји. Тада се такође сматра луталицом, али је 

истовремено и возач и возило, где сам бира путеве свог кретања. Предузетничка идеја 

је стање човека која се стално обликује. Веома је важна добра идеја, као и први корак. 

Предузетнички посао је веома ризичан, пун је неизвесности, али уједно је пун и шанси 

које се отварају. Потребна је велика храброст, жеља за успехом, стрпљење и напоран 

рад, добро предвиђење и вођење посла. Све су то елементи доброг успеха. 
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Говори се да је сада време предузетништва, свако жели да уђе у посао и да 

постане сам свој газда. У данашње време расте број особа које свој сан претварају у 

реалност. До предузетничке идеје се долази низом фактора, обично су то купци, 

конкуренција, агенти, научници, разни посредници. 

Предузетници проналазе идеје за нови производ или услугу у разним областима 

(хемијске, електронске и фармацеутске производње), ангажовањем научника, а неки и 

купују идеју. 

 

Слика бр.8: Почетак предузетничког посла 

 

Извор: http://www.draganvaragic.com/blog/vodic-za-posao 

 

Као добар извор идеја користе се имитације конкурентске стратегије, нових 

изума, технологија и производа. У последње време је веома развијена привредна 

шпијунажа. Неки предузетници сами проналазе или стварају идеју (проналазачи, 

власници патента итд). Предузетници често ангажују индустријске саветнике, агенције 

за патенте, институције за проналажење идеја и томе слично. Други предузетници 

користе разне публикације, манифестације и производне изложбе. Све им то служи за 

улазак у посао. 

„Амерички писац J. Conosmanу свом делу„How do I make a million dolars“ 

сматра да су главна врела идеја „патентна жеља за успехом“, „обликовање своје личне 

или заједничке авантуре“, „хобији“, „асоцијације повезане са неким доживљајем“, 

„езотеричне традиције“, и све оно што маркира или даје печат појединцу својим 

јединственим отиском који га подстиче на активност и доказивање свога ега. У таквим 

околностима асоцијативни процеси се претварају у активности жељу, у којој ниједна 

http://www.draganvaragic.com/blog/vodic-za-posao
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индивидуа не остаје пасивна и у којој покушава да схвати и упозна себе кроз 

егзистенцијална значења.“46 

 

4. Обим и ефекти иновативних активности 

 

У фокусу иновација је креативно размишљање. Изазов за предузетнике у 

туризму представља сазнање на који начин се иновација користи, на који начин се она 

шири у предузећу и окружењу, како се користи да би се решили проблеми и томе 

слично. Веома је битно да предузетници разумеју њену улогу и могућност њеног 

утицаја на побољшање пословних процеса, повећање додатне вредности. 

Од нових идеја и искустава зависи раст туризма. Истраживања су показала да 

поједине организације прихватају иновације или их адаптирају својој средини, док 

остале организације пружају отпор иновацијама и променама. 

Фазе иновација у организацији: 

 Проналазак, 

 Примена, 

 Прилагођавање, 

 Ширење, овде имамо подфазе: 

o Маркетинг, 

o Пробна примена, 

o Континуирана употреба, 

o Потпуна примена. 

Кључна фаза у туризму је фаза прилагођавања, која показује спремност 

организације да прихвати иновацију, као и експериментисање са новим идејама. То у 

највећој мери зависи од обима иновације, које могу бити са малим или радикалним 

променама. Исто тако, зависи и од потрошача и од њихове спремности да прихвате 

промене.  

Пример: У авио саобраћају се може видети мањи обим иновације, и то је када се 

редукује број посаде у авиону да би се снизили трошкови, а када би се укинуле све 

услуге у авиону то би представљало радикалан приступ. 

                                                           
46Јојић, Р. (1997): Предузетништво, Институт за економска истраживања АД Приштина, Приштина, стр. 

62. 
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У туризму је потребно континуирано прилагођавање и иновирање понуде, а 

разлог томе је потражња потрошача за новим производима, производима вишег 

квалитета и сл. 

Мала и средња предузећа се у остваривању иновативности суочавају са бројним 

проблемима: ограничени финансијски ресурси, технички и људски ресурси. Менаџери 

морају континуирано трагати за новим идејама и новим начинима за задовољавање 

потребе потрошача. 

Иновације у туризму садрже два дела: 

 Иновације које се односе на понашање и технолошке иновације, 

 Иновације које се односе само на понашање, без технологије (оне се зову 

организационе иновације). 

Бројне иновације представљају комбинацију понашања и технологије. 

Иновација представља промењено понашање, које се не би могло остварити без нове 

технологије. Пример: промена понашања рецепционара у хотелу, који почиње госта 

третирати као индивидуу (нпр. памтиће његове жеље и потребе које се разликују од 

особе до особе и сл.). Ова иновација повећава задовољство госта и спремност да плати 

вишу цену, а и да се врати поново у исти хотел. Данас се за ново понашање 

рецепционара користи заједнички ПЦ-систем, који олакшава посао рецепционара да не 

памти личне особине сваког госта понаособ. У ПЦ-систему рецепционар уноси 

информације о госту чим до њега дође. Ово су разлози да се иновација заснива и на 

понашању, као и на технологији. 
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Слика бр.9: Промена понашања рецепционара у хотелу 

 

Извор:https://www.canva.com/photos/tag/hotel+guest/ 

 

Недостатак иновација у туризму се објашњава на основу традиционалних 

фактора иновација, који се у услугама разликују од оних у производњи. Један од 

најважнијих фактора јесте имитација, јер су иновације услуга веома лаке за имитирање 

због њихове једноставности, а напредну технологију је тешко копирати. Такође, лако се 

имитирају иновације у туризму због њихове природе, јер је тешко многе иновације 

држати као тајну, као и због немогућности патентирања туристичких иновација. Од 

осталих фактори који утичу на недостатак иновација је и квалификованост радне снаге 

која је у туризму ниска. 

 

5. Улога иновација у развоју предузетништва у туризму 

 

Предузетници морају да имају личне квалитете како би савладали отпор 

иновацијама и променама, а да би уклонили препреку за увођење иновација, и да би 

припремили запослене на иновације неопходне су следеће активности: 

 Едукација и комуникација, 

 Сагласност и подршка,  

 Укљученост запослених у планирање стратегије, 

 Кооперација, 

 Превазилажење баријера. 

https://www.canva.com/photos/tag/hotel+guest/
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Слика бр. 10: Едукација 

 

Извор: https://landerapp.com/blog/effective-education-landing-page-tips/ 

 

Теже је увођење иновација у малим и средњим него у великим предузећима, 

због њихове изолованости, недостатка ресурса или неадекватног умрежавања. 

Могућност повећања иновација јесте процес повезивања. Туризам је разноврсна 

индустрија са бројним везама између сектора. Када се мала и средња предузећа укључе 

у неку мрежу повезивања долази до побољшања иновација. Добре исходе за мала и 

средња предузећа може донети и формирање партнерства, по коме сви добијају. 

 Иновације на различитим нивоима: 

 На нивоу компаније (уводи се друштвено одговоран предузетник да би 

креирао нови производ, нпр. за хотеле сервис за прање рубља), 

 На нивоу производа (развој мањих плажа где би се могле развијати 

активности), 

 На нивоу потрошача (увођењем здраве хране у менију), 

 За развој локалне инфраструктуре. 

  

https://landerapp.com/blog/effective-education-landing-page-tips/
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Слика бр. 11: Увођење здрава хране 

 

Извор: http://www.superlife.com/learning-to-eat-healthy/ 

 

Веће фирме запошљавају људе са вишим нивоом образовања, и тако 

побољшавају њихову иновациону способност. Велики део успеха предузетништва 

зависи од индивидуалног предузетника. Иновације услужних предузећа се разликују од 

производних предузећа, јер су иновације у услугама више базиране на запосленима и на 

купцу. Оне раније нису биле толико иновативне. Успешније у том погледу су биле 

производне, док су  иновативније постале у последњој деценији. 

Резултати анализе у хотелској индустрији показали су да се иновативно 

понашање може описати као процес дифузије, који је одређен интерним 

карактеристикама хотела као што су величина, категорија, ланац, менаџмент, стратегија 

диференцијације и дистрибуција туроператора. 

На основу поређења туристичке индустрије између Данске и Шпаније, дошло је 

до закључка да је туристичка индустрија у Шпанији иновативнија од Данске, и да више 

има системски карактер. Предност туристичке индустрије у Шпанији се може 

објаснити развојем специфичних фактора. Ти фактори представљају комбинацију 

постојања већих корпорација у шпанској туристичкој индустрији и стратегије за обнову 

шпанског туризма, као што је сунчање и купање ниже класе и културни туризам високе 

класе. Стратегија за обнову туризма обухватала је и распрострањенији систем обуке и 

образовања, који је на тај начин повећао професионализам.  

Владе и други политички органи утичу на креирање одговарајуће стратегије и 

политике за повећање иновација у туризму. Креатори туристичке политике требају 

подстаћи образовање и менаџерски професионализам. Веома је важно охрављивати 

http://www.superlife.com/learning-to-eat-healthy/


 

61 
 

фирме на увођење све више технологија, посебно IT (веб сајтове итд.), неопходно је 

подржавати истраживања о понашању и реакцијама купаца. Туристички производи су 

зависни од реакција и потреба корисника, а IT је све чешће средство у интеракцији са 

клијентима. Политичке напоре треба усмерити на стратегију са јасним циљем, и на тај 

начин туристичка предузећа знају у ком смеру да развијају своје иновације. 

 

6. Карактеристике развоја предузетништва у будућности 

 

 
Највећи менаџерски изазови су пред нама. Појам предузетништва има различито 

значење за различите појединце у различитим концептима. Поред тих разлика постоје 

заједнички елементи попут ризика, креативности, независности и награда. Ови 

елементи ће у будућности бити покретач за предузетништво. Данас је доба 

предузетника где предузетништво прихватају образовне институције, корпорације, 

јединице државне управе и друштво.  

Веома битан аспект у будућности предузетништва је предузетничко образовање. 

Све је већи број универзитета и факултета на којима се предаје бар један од предмета из 

области предузетништва. Велики број универзитета у Европи има студијске програме у 

области предузетништва, велики број истраживања, курсева, обуке итд. Академска 

истраживања доносе нове предмете, као и катедре које се баве предузетничким 

студијама. Поред њих јављају се и центри за предузетничке активност. Уз подршку све 

већег броја докторских дисертација, које доноси наставно особље биће основа за 

будуће повећање предмета, катедри и истраживачких центара. Сматра се да ће се овај 

тренд у будућности наставити. 

Предузетник мора да улаже напор и време како би своје знање подизао на све 

виши ниво. Ући у бизнис и водити га прогресивно, истовремено значи стално учити и 

усавршавати се. Усавршавање је веома корисно јер сам предузетник постаје 

самопоштованији, повећава самопоуздање. Доказано је да постојећи потенцијални 

пословни партнери више цене образоване сараднике и радије са њима ступају у 

пословне односе.  
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Слика бр. 12: Илустрација упорности и успешности предузетника 

 

Извор: https://poslovnaznanja.co.rs/kako-postati-uspesan-preduzetnik-i-preduslovi-za-uspesno-

preduzetnistvo/ 

На подстицање развоја предузетништва, у виду подстицања појединаца за 

оснивање нових пословања утичу Владе разних земаља. Подстицаји који нуде државна 

управа и локална самоуправа требале би да се наставе и у будућности, имајући на уму 

да ће се са отварањем нових предузећа отворити и нова радна места. Данас многе 

државе имају посебне фондове за предузетништво, који се финансирају из буџета, а из 

којих се одређени проценат мора инвестирати у подухвате у тој истој држави.  

У данашње време је веома тешко предвидети пословно окружење са којим се 

менаџери морају суочавати, али према недавној прошлости реч је о растућем глобалном 

повезивању и сложеношћу тржишта. Главне догађаје је тешко предвидети, али ипак 

имају као резултат глобалне промене у пословању. Активности угоститељско-

туристичких предузећа обликоваће регионални и глобални економски циклус успона и 

падова, тероризам, политичка криза и криза животне средине. 

Кључни фактори у будућности угоститељско-туристичких предузећа биће 

глобализација и технолошке иновације. Слободна тржишта ће омогућити веће улагање 

капитала широм своје земље и у земљи у развоју, а велике хотелске компаније ће 

наставити да шире своје послове. 

Ланци ресторана доста уче од брендова попут McDonald's-а, како успешно изаћи 

на светско тржиште. Технолошке иновације ће омогућити развој нових 

дистрибуционих канала као и односима са купцима. 

https://poslovnaznanja.co.rs/kako-postati-uspesan-preduzetnik-i-preduslovi-za-uspesno-preduzetnistvo/
https://poslovnaznanja.co.rs/kako-postati-uspesan-preduzetnik-i-preduslovi-za-uspesno-preduzetnistvo/


 

63 
 

Стратешки менаџмент будућности: 

 Светски напори да се елиминише повећан тероризм, 

 Повећан обим глобалне трговине и глобалне свести, 

 Брзи напредак технологије, нарочито у комуникацијама, 

 Настанак развоја земаља трећег доба, 

 Ширење глобалних стратешких савеза, 

 Акценат на сигурност и управљање кризом. 

Предвиђања нам говоре да ћемо ускоро имати потпуно мобилне резервације и 

продају, опремљеност мобилном опремом сваког особља који је у контакту са гостима, 

и аутоматски извршити пренос избора са уграђених уређаја за чување меморије. 

За менаџере у будућности је веома битно да открију неочекивана искуства која 

узбуђују и одушевљавају клијенте, као и инвестирати у госте развијањем добре 

интеракције са њима. Лидери који ће управљати окружењем у будућности морају да 

мисле стратешки, да имају жељу да раскину са конвенционалним нормама, али опет и 

да науче нешто из прошлости и да је поштују. Људи који ће смишљати нове пословне 

концепте биће глобални мислиоци, жељни успостављања веза са успешним 

компанијама, за добијање најбољих ресурса и вршење продаје на најпрестижнијим 

тржиштима. Схватиће да је за дугорочан успех смисао уочити важност свакога, и 

представљаће особу која ће бити у стању да члановима организације дочарају визију. 

„Када човек задовољи своје егзистенцијалне потребе, а поготово када достигне 

одређени степен материјалног благостања, окреће се другим вредностима у животу. У 

таквим приликама духовно постаје преовладавајуће у односу према материјалном. Већ 

данас се та мишљења потврђују у туристичкој пракси многих, посебно развијених 

европских земаља. У том ће се правцу кретати човечанство будућности, највероватније 

само малим корацима, али стално напред. Стално повећање интереса за 

нематеријалним добрима водиће афирмацији вредности као што су слобода, 

одлучивање, самоопредељење и сл.“47 

  

                                                           
47Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 78. 
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IV КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДУЗЕТНИКА У ТУРИЗМУ 

 

1. Личне карактеристике предузетника у туризму 

 

Иако се предузетници разликују међу собом, ипак постоје одређени квалитети 

који су заједнички свим предузетницима. Велики број аутора истиче личне 

карактеристике предузетника, међутим наглашено место међу особинама које мора да 

поседује успешан предузетник у туризму су: 

 иновативност; 

 разумно преузимање ризика; 

 самоувереност; 

 упоран рад; 

 постављање циљева; 

 одговорност. 

Иновативност је најизразитија карактеристика предузетника, где се види 

изражена потреба за креативним радом, способност да се направи нешто корисно и 

вредно, као и да се ужива у новим достигнућима и новим успесима. Овде појединца 

привлачи да се ухвати у коштац са непознатим, да ради познате ствари на нове и 

неочекиване начине, не нуди изговоре, већ решења за проблеме. Туризам је таква 

делатност којој је потребна иновативност, и без које се не може. Туристичке потребе се 

стално мењају, и у складу са тим је неопходна свакодневна иновативност у туризму. 
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Слика бр. 13: Иновативност предузетника 

 

Извор: http://si.hidria.com/si/o-nas/novice-dogodki/9519/detail.html 

 

Преузимање ризика је такође веома битна лична карактеристика предузетника. 

Свако ново туристичко предузеће носи ризик за предузетнике. Предузетника такође 

неће мотивисати ни послови који су сасвим сигурни, већ теже пословима са одређеним 

степеном ризика. 

Самоувереност значи веровање у себе, као и да се могу надмашти други у истом 

или сличном послу. Они верују да могу променити ствари према својој замисли, зато 

ретко прихватају статус quo.  

 Упоран и систематичан рад стоји иза сваког предузетника који је постигао 

велики успех у туризму, тако да се предузетници могу сврстати међу најупорнијим 

људима који жуде да надмаше друге. Успешни предузетници раде просечно 60 сати 

недељно, све док се њихов посао чврсто не укорени на тржишту. Ово је такође битна 

карактеристика предузетника у туризму, јер без упорности пут до циља постаје дужи. 

 Процес постављања и постизања циљева код предузетника се стално понавља. 

Они своју срећу одређују као стрепњу ка циљевима, све док се они не постигну до 

краја. Приликом постизања једног циља, предузетници одмах постављају нови циљ.  

 Предузетници су спремни преузети одговорност за одређену активност уколико 

за то добију одоварајуће признање. Они користе различита мерила за мерење степена 

http://si.hidria.com/si/o-nas/novice-dogodki/9519/detail.html
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извршења. Међу њима спада: стопа раста профита, број туристичких долазака, 

испуњеност смештајних капацитета итд. То су најбољи показатељи колико су они као 

предузетници у туризму добри на тржишту.   

 Поред наведених личних карактеристика предузетника, истичу се и потреба за 

достинућем, посвећеност послу и енергичност, стрпљивост и истрајност, 

оптимистичност, храброст, и друге карактеристике попут: професионалности, 

комуникативности, и отворености за стицање нових знања и вештина. 

 

2. Основне карактеристике предузетника у туризму 

 

Основна карактеристика преузетника је жеља за стварањем нечег новог, односно 

новог туристичког производа, нечег новог у њему и слично. Такав предузетник скупља 

и развија идеје, врши њихову селекцију, рангира их, додаје им нове елементе, брзо 

размишља и циљ му је да идеју оствари до краја.  

Немају сви предузетници исте карактеристике. Неки су беспрекорни, други 

ексцентрични, неки дебели, други мршави, неки забринути, други опуштени итд. Из тог 

разлога су у даљем тексту детаљније описане основне карактеристике предузетника.  

 

2.1. Предузетник као креатор правих вредности 

 

Као креатор предузетник утврђује која ствар је права, стављајући је на прво 

место. Своју дисциплину успешан предузетник подстиче изнутра, где је она последица 

његове слободне воље. Он је следбеник свих правих вредности и њиховог извора. 

Управо због тога предузетници имају вољу и интегритет да подреде своја осећања, 

своје имплусе и своју ћуд. 

Принцип личног управљања је заснован на предводништву, а предводништво 

засновано на машти, независности воље, самосвести и свести. Машта има за циљ да се 

детектује властита јединственост личности, моралне смернице унутар којих можемо ту 

јединственост да испунимо, наравно уз највиши степен среће. 
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„Пренос задатака и овлашћења на сарадника треба да се усмерава на резултате 

уместо на методе, што их чини одговорним за резултате. Управљачко делегирање 

подразумева међусобно разумевање и оданост циљу у пет области:“48 

 жељени резултати; 

 смернице; 

 ресурси; 

 могућност обрачунавања и 

 консеквенце. 

Најбољи пут и начин мотивације сарадника је давати поверење. Неопходно је 

обучавати људе, да би били стручни да тиме оправдају поверење које им се даје, јер је 

за све то потребно време и стрпљивост. 

 

2.2. Предузетник као предводник 

 

Да би успешно обављали послове и створили успешно туристичко предузеће, 

треба јасно утврдити шта треба радити. Имајући у виду туристичке потребе, пажљиво 

треба разматрати шта понудити на туристичком тржишту и које услуге обављати. 

Затим, у постизању циља треба организовати финансије, истраживање, развој, 

маркетинг активности и друго. 

Предвођење није исто што и управљање. Предводништво је прва креација, а 

управљање друга креација. Управљањем се обраћа пажња на ствари нижег реда, 

односно поставља се питање, како најбоље обавити неки задатак? Са друге стране 

предводништво утврђује који су то задаци који се желе остварити.  

  

                                                           
48Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр. 42. 
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Слика бр. 14: Предузетник као предводник 

 

Извор:https://aloavera-centar.com/zasto-nisam-dobar-lider-voda/ 

 

Предузетник мора испунити дата обећања, јер само тако може градити мостове 

поверења који се јављају између њега, његових пословних партнера, купаца, 

запослених и слично. 

„Предузетник оног тренутка када из односа независности ступи у односе 

међузависности, преузима улогу предводника. У том положају он утиче на друге људе. 

Навика успешног предводништва у односима међузависности, у било ком својству, 

преузима улогу предводника. Он је у стању да утиче на друге људе, а навика успешног 

предводништва у односима међузависности је прављење аранжмана из којих се извлачи 

обострана корист. Споразум у коме се постиже обострани интерес се заснива на 

парадигми, да има довољно за све и да једна особа не постиже успех на штету туђег 

неуспеха.“49 

 

2.3. Предузетник – способан комуникатор 

 

Основни облици комуникације су читање, писање, говор и слушање. 

Комуникација је важна животна вештина која помаже предузетнику да успешно води 

                                                           
49Бијелић, Н. (2005): Предузетништво, Виша економска школа Пећ у Лепосавићу, Београд, стр. 45. 

https://aloavera-centar.com/zasto-nisam-dobar-lider-voda/
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предузеће. Кључ утицаја предузетника на сараднике и остале људе са којима је 

непрестано у контакту је лични пример. Предузетник у туризму мора непрекидно да 

комуницира са својим колегама, пословним партнерима, туристима итд.  

Да би предузетник био успешан у интерперсоналној комуникацији, он мора да 

развије вештине брижљивог и одговорног слушаоца на основу карактера који подстиче 

поверење и отвореност. Када се научи да пажљиво слуша саговорника, пажња се 

повећава на знатно виши ниво. Тиме се остварује пријатна комуникација, која је кључ 

придобијања пажње туриста, али и откривања његових потреба и жеља. На тај начин се 

остварује обостран успех, успешна сарадња и поверење подиже на виши ниво. 

 

Слика бр. 15 :Успешна комуникација-кључ успеха 

 

Извор: https://www.mojeznanje.si/Izberite_svojo_ucno_pot/Uspesna_komunikacija/ 

 

2.4. Креативност и иновативност предузетника 

 

Креативност се може посматрати са три различита аспекта: 

 Персоналног или појединачног; 

 Колективног или друштвеног; 

https://www.mojeznanje.si/Izberite_svojo_ucno_pot/Uspesna_komunikacija/
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 Контекстуалног. 

За предузетника је најбитнији персонални аспект, али ништа мање и колективан. 

Генерисана идеја јесте резултат упорног рада и труда појединца, али она нема вредност 

уколико се не трансформише у иновацију, а затим та иновација се комерцијализује у 

производ или услугу која ће доносити профит. Управо због тога најбољу комбинацију 

представља иста особа која је склоп креативаца, иноватора и предузетника. Најбоље 

резултате постижу појединци који имају разноврсне компетенције. Зато се говори о 

колективном, друштвеном аспекту креативности.  

Три основне компоненте креативности су:  

1. Експертиза, 

2. Способност креативног размишљања, 

3. Мотивација. 

Експертизе су техничко, професионално и процедурално знање. Способност 

креативног размишљања представља начине како људи флексибилно и машовито 

приступају решавању проблема, док је мотивација „унутрашњи гнев“ који тера на 

решавање проблема. Експертиза код предузетника у туризму се односи на његово 

стручно образовање које се стиче током школовања и студирања из области туризма. 

Способност креативног размишљања највише долази до изражаја приликом стварања и 

обликовања туристичких аранжмана, приликом избора маркетинг интрумената, као и 

уређењу самог туристичког процеса. Предузетник је особа која треба својим 

понашањем да мотивише своје запослене на постизање бољих резултата, јер је управо 

мотивација једна од кључних фактора за развој туристичке индустрије. 

Иновације представљају појавни облик предузетништва. По друштвеној 

димензији оне се дефинишу као друштвене и техничке иновације, и оба вида су веома 

значајна јер представљају новине у туристичком процесу, туристичком производу, на 

туристичком тржишту итд. 

Иновација настаје исцрпним радом предузетника и као таква продукт је његове 

оригиналности. Она подразумева „сасвим ново“ или „ново које је уметнуто у старо“. 

Такође произилази да су иновације изуми, техничка унапређења, технолошка 

побољшања и промене у организацији рада. Она омогућава увођење нечег новог, нечег 
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што ће привући и заокупирати пажњу туриста, што ће побољшати пословање и тиме 

утицати на боље позиционирање на туристичком тржишту. 

 

3. Образовање предузетника 

 

„За обављање предузетничке делатности неопходно је поседовати основна и 

специфична знања и наклоности послу којим се бавите али је неопходно познавати и 

пратеће области као маркетинг, финансије (порезе), рачуноводство и друге. Некада су 

ове друге области значајније за обављање делатности, односно добро вођење 

рачуноводствених евиденција према местима и пословима допринеће реду и лакшем 

сналажењу у ангажовању сировина, радне снаге, току производног процеса и продаји 

производа.“50 

Образовање је за предузетника веома важно, па је управо због тога значајно да 

предузетник тачно зна која су му знања потребна да би успешно водио сопствени 

бизнис. Многи предузетници започињу бизнис са минималном, а често и готово 

никаквом едукацијом. Образовање и стечено знање јачају урођене предиспозиције за 

бављење бизнисом. Релативно образовање јача предузетнички инстикт и обезбеђује 

теоријску фундираност одлука које предузетник доноси. 

Образовање за предузетништво у туризму се обезбеђује на више начина: 

 кроз трансформацију читавог система образовања; 

  кроз увођење више стручних предмета из области туризма у средње школе; 

 кроз увођење ванинституционалних облика образовања за младе; 

 кроз предмета „Предузетништво у туризму“ на свим факултетима; 

 кроз оснивање посебних смерова на свим туристичким факутетима. 

  

                                                           
50Ожеговић, Л. Шиповац, Р. Шиповац, В. (2012): Улагање у образовање предузетника и примена 

меродавног права, University “ BusinessAcademy” FacultyofEngineeringManagementandEconomics, Нови 

Сад, стр. 248. 
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Табела бр. 4: Разлику између стручњака и предузетника у образовању 

 СТРУЧЊАК  ПРЕДУЗЕТНИК 

за решавање задатака за решавање проблема  

учење чињеница учење законитости појава 

репродуковање знања примена знања 

пасивно знање активно знање 

учење садржаја разумевање процеса 

учење поступака развој осећаја за размере 

учење за посао оспособљавање за живот 

развој репродуктивности развој креативности 

уочавање стања уочавање промене 

уочавање необичног уочавање важног 

способност препознавања способност имагинације 

формирање крутог схватања формирање флексибилности 

статичко знање динамичко знање 

решавање задатака креирање задатака 

 

Извор: Група аутора, (1998): Менаџмент иновације – Предузетништво, Развој предзетништва – шанса за 

прогрес, Универзитет у Новом Саду Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, стр. 119. 

Занимања којима се баве предузетници у туризму су разнолика и специфична. 

Образовање и обученост за обављање туристичке делатности поред институција 

формалног образовања, може се стећи и у институцијама неформалног образовања. Ту 

се издвајају туристички кампови, различити курсеви, семинари, туристички сајмови 

итд. Напретку предузетничког пословања допринеће и добро познавање страних језика, 

упознавање са искуствима других земаља, овладавање новим производним 

технологијама и идејама. 
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4. Искуство, мрежа подршке и узори 

 

Радно искуство игра значајну улогу у расту и коначном успеху предузетничког 

подухвата, јер незадовољство разним сегментима посла, као што је недостатак изазова 

или шанси за напредовање, досада и фрустрација, често демотивише покретање новог 

пословног подухвата. Након доношења одлуке о покретању подухвата (нпр. пласирање 

нових туристичких производа на туристичком тржишту), потребно је техничко 

искуство, а поред њега искуство у финансијама, развоју туристичких производа и 

услуга и изради маркетинг планова.   

Уколико предузетник већ има дугогодишње искуство у раду, тиме се убрзава 

процес стварања финалног производа, и самим тим се повећава пословни успех. 

Претходно искуство на сличном раду је добар показатељ покретања нових послова у 

будућности.  

Предузетник и његов тим морају да поседују квалитете, значајно искуство, као и 

знања о стратегији тржишног наступа (без обзира да ли тек намеравају да се укључе 

или на туристичком тржишту већ функционишу). Битна одлика успешних предузетника 

и предузетничких тимова је да они раде на припремању и осмишљавању стратегија, 

планирању и управљању процесом пословања. Пракса је показала да не постоји тако 

„моћан учитељ“ као што је искуство. 

Мрежа подршке се формира са проширењем иницијалних контакта и веза. Она 

има сличне особине као и друштвене мреже, густину и централизованост. Јачина 

повезаности предузетника у туризму са било којим појединцем у мрежи зависи од 

учесталости, нивоа и обостраности њиховог односа. Што је однос учесталији и 

обострано кориснији, мрежа између предузетника и појединаца је све јача и трајнија, тј. 

веза између предузетника и туристе је чвршћа уколико се заснива на узајамном 

поверењу, толерантности и искрености. Када су у питању неформалне мреже за 

моралну и професионалу подршку, оне су од велике користи предузетнику, иако већина 

мрежа још увек није формално организована.  

Мрежа моралне подршке представља појединце који предузетнику у туризму 

пружају психолошу подршку. То могу бити супружници, пријатељи, родбина и други. 
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Генерално гледано, за сваког предузетника је битно да успостави мрежу моралне 

подршке породице и пријатеља, која игра битну улогу током тешких тренутака који се 

јављају у читавом процесу предузетништва. 

Мрежа професионалне подршке представља појединце који предузетнику 

помажу у пословним активностима. Проналазак ментора је много лакши задатак него 

што се чини, управо због тога већина предузетника тврди да има ментора. Ментор је 

особа која је поуздани саветник, заступник и особа са којом предузетник дели проблеме 

и успехе. Ментор мора бити стручњак у својој области, у овом случају у туризму. 

Од велике је важности да сваки предузетник успостави мрежу моралне и 

професионалне подршке, где такви контакти пружају поверење, савете и информације. 

Ово је битно из разлога јер је у туризму комуникација кључ успешног пословања. 

Сасвим је очигледно да је предузетничка активност уграђена у мрежу међуљудских 

односа. Ту мрежу дефинишу групе актера и везе међу њима, где се појединцима 

омогућава приступ ресурсима који су неопходни за предузетнички успех. 

Такође, веома битан елемент који утиче на каријеру предузетника јесте избор 

узора. Узори се у овом случају могу дефинисати као појединци који утичу на 

предузетничку одлуку и стил каријере. Новом предузетнику је потребна снажна 

потпора и саветодавни систем у свакој фази новог подухвата, који је уједно и 

најбитнији у фази покретања новог предузећа. Потребне су му смернице и савети у 

области организационе структуре, као и у прибављању потребних финансијких 

средстава и маркетинга. 

 

5. Самопоуздање и оријентација ка циљу 

 

Један од битних квалитета предузетника је управо самопоуздање. Самопоуздање 

укључује позитивно вредновање себе и веровање у сопствене способности, утиче на сва 

релевантна понашања (суздржаност, поверење у људе и сл.). 

Значај самопоуздања види се у томе што перцепција изводљивости одређеног 

деловања у великој мери зависи од самопоуздања предузетника. Оно се односи на 

уверење особе да може поступити компетентно и успешно у процесу оснивања 

подухвата и да има утицај на догађаје који се тичу њеног живота. Особе које верују да 
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имају способности које су потребне за одређено поступање - високи степен 

самопоуздања, најчешће добро поступе. У вези са тим, ово одражава перцепцију личне 

способности за обављање одређеног посла или групе задатака. 

Високо самопоуздање предузетника као један од квалитета доводи до повећања 

иницијативе и упорности, чиме се побољшавају резултати. Са друге стране, наспрам 

високом самопоуздању јавља се ниско самопоуздање које смањује напоре, а самим тим 

и резултат.  

Људи који поседују високо самопоуздање имају другачије размишљање и 

понашање у односу на оне са ниским самопоуздањем. Сматра се да самопоуздање 

утиче на избор делатности и количину труда коју ће особа уложити. Научници који 

проучавају предузетништво открили су да је самопоуздање у позитивној корелацији са 

стварањем нове, независне организације. 

Слика бр. 16: Самопоуздање 

 

Извор: https://www.google.rs/search?rlz=1C1PRFC_enRS764RS764&q=samopouzdan+cove 

Поред самопоуздања, битан квалитет предузетника јесте бити 

оријентисан ка резултату, тј. циљу.  Предузетници требају да имају способност 

да препознају и искористе повољну прилику. За њих повољна прилика може се 

појавити из различитих извора: из промена на туристичком тржишту (повећање 

интересовања за туристичке дестинације и производе који нису туристички 

афирмисани и валоризовани а притом постоји велика привлачност туриста), из 

промена на тржишту узрокованих неким екстерним збивањем или променама 

https://www.google.rs/search?rlz=1C1PRFC_enRS764RS764&q=samopouzdan+cove
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друштвеног окружења (престиж путовања у земљама Далеког Истока), из 

конкурентских притисака и др. Оно што је веома битно јесте да предузетник 

мора благовремено да реагује на указану шансу јер постоји могућност да га неко 

предухитри на туристичком тржишту, јер извор предузетничке идеје мора да 

чини тржиште. 

Користећи своју интуицију предузетник треба да утврди прилику тамо 

где их други нису уочили, као и да ту прилику искористи, односно претвори у 

акцију пре него што то учине други. Уочени проблем, евалуација могућих 

решења и очекивани резултати оријентишу предузетника ка реализацији, акцији 

односно жељеном циљу.  

Сваки предузетник треба правилно да формулише свој циљ, буде свестан 

својих могућности, свестан томе куда води свој тим и у ком смеру се креће 

његово пословање. Формулисан циљ треба да буде логичан и разумљив јер је он 

опредељујући правац којим се предузеће током времена креће ради постизања 

очекиваног стања.  

Предузетник може постићи циљ на разичите начине, али треба пронаћи 

најефикаснији начин његове реализације. Планирање активности, као и сваки 

корак који је потребан да би се постигао, за предузетника је веома битан. 

Постизање циља делује позитивно и подстицајно на предузетника. 

 

6. Преузимање ризика 

 

„Ризик представља могућност остварења непредвиђених и нежељених 

последица. Ризик је присутан у свим врстама предузећа без обзира на њихову величину. 

Када менаџмент предузећа жели да инвестира у извесну технологију, он своје одлуке 

базира на основу анализе прошлости. Међутим, када нова технологија почне с радом, у 

будућности менаџмент предузећа неће бити сигуран да ли ће њихови потрошачи 
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одлучити да конзумирају одређени производ или да ли ће конкуренти направити 

сличну инвестицију и остварити повољнију тржишну позицију.“51 

Предузетништво захтева културу преузимања ризика. Ово је важно, како би се 

реализовали предузетнички потенцијали. У зависносности од тога да ли преузимање 

ризика доноси добитак или губитак, разликујемо три врсте ризика: 

1) Чист ризик; 

2) Спекулативни  ризик и 

3) Темељни ризик. 

Када је у питању чист ризик, овде се нема као резултат добитак. Предузетник не 

може ништа учинити да би отклонио ову врсту ризика. Спекулативни ризик доноси или 

добитак или губитак. Ова врста ризика својствена је предузетничким подухватима, јер 

се предузетник излаже ризику својом вољом. Темељни ризик не заобилази никога ко 

живи у конкретној средини и у конкретном времену. Он је последица економских, 

политичких или друштвених сила које друштво доживљава. Типичан пример темељног 

ризика у туризму јесте организовати путовање у политички нестабилној држави, у 

областима изложеним елементарним непогодама, земљама метама терористичких 

напада и сл. 

Сматра се да предузетник може бити свако ко је спреман да преузме ризик 

покретања новог бизниса. Предузетник не може да се осигура од пословног неуспеха, 

јер се исход пословања не може предвидети. Заправо реч је о томе да је предузетник 

појединац који је довољно одважан и смео да донесе одлуке, чији се ефекти не могу 

предвидети у тренутку доношења одлуке, а награда за то је профит.  

„Неке од најзначајнијих ризика с којима се предузетници у транзицији 

суочавају, могуће је сврстати у следеће категорије:“52 

1.Оперативни ризик, 

2.Тржишни ризик, 

                                                           
51Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2017): Предузетништво,Универзитет Сингидунум, Београд,  стр. 37. 

52Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2017): Предузетништво,Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 40. 
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3.Кредитни ризик, 

4.Културни ризик и 

5.Економско политички ризик. 

Оперативни ризик настаје због недовољног разумевања тржине динамике, 

недостатка предузетничких вештина и знања, због недовољне приступачности 

консултантским услугама и информационим системима или због слабог разумевања 

припреме туристичких услуга. Кредитни ризик је ризик од неиспуњене обавезе, 

односно ризик које уговорене стране не могу у потпуности да покрију уговорима. 

Културни ризик представља ризик од неуспеха. Јавља се као последица озбиљних 

недоследности или несклада између понуде производа предузећа у дубоко укорењеног 

система вредности, обичаја, уверења и ставова у датој земљи, региону или економској 

заједници. Политички и економски ризик захтева адекватну стратегију, чак и у 

случајевима када предузећа не могу да управљају овом врстом ризика, како би га 

премостила.  

По критеријуму личне толеранције на ризик, диференцирају се три типа 

предузетника: 

 Предузетници који избегавају ризик, 

 Љубитељи ризика и 

 Ризично неутрални предузетници. 

Први тип предузетника, предузетици који избегавају ризик имају толеранцију на 

ризик, која опада са повећањем инвестиција у предузетнички подухват. Ови 

предузетници преферирају сигурне резултате уз нижи ризик. 

Љубитељи ризика су предузетници чија склоност ка ризику расте са порастом 

инвестиција. Они су спремни на високо-ризичне подухвате, очекују високу премију, 

али су и спремни да плате цену високог ризика. 

„Ризично неутрални предузетници имају толеранцију на ризик пропорционално 

зависну од инвестиција:“53 

Већа инвестиција         већи ризик           већа предузетничка зарада; 

                                                           
53Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 33. 
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Мања инвестиција          мањи ризик          мања предузетничка зарада. 

Познато је више стратегија за управљање ризиком, а неке од њих су: 

„Зависности од могућности избегавања ризика, диференцирају се четири 

стратегије:“54 

- стратегија отклањања ризика, 

- стратегија само-осигурања, 

- стратегија превенције и  

- стратегија пребацивања ризика. 

 Стратегија отклањања ризика обухвата велиики број суб-стратегија. Применом 

ових стратегија предузетник може избећи ризик, па је други назив ове стратегије, 

стратегија избегавања ризика. Стратегија само-осигурања веома је погодна за микро и 

мала предузећа код којих је вредност предузетникове имовине мала у односу на 

приходе од продаје. У туризму то су најчешће мале туристичке агенције које су се тек 

појавиле на туристичко тржиште. Стратегија пребацивања ризика спроводи се преко 

осигурања, где се осигурање дефинише као „делатност пребацивања чистог ризика 

помоћу уговора који потписују две стране“. 

„Зависно од степена вероватноће да ће ризик настати диференцирају се „:55 

- стратегија занемаривања, 

- стратегија праћења, 

- стратегија избегавања и 

- стратегија ублажавања ризика. 

Стратегија занемаривања користи се када постоји мала вероватноћа да ће се 

ризик појавити или ако се појави, његов утицај ће бити  незнатан. Код стратегије 

праћења, ризик се прати по фазама животног циклуса предузетничког подухвата. 

Стратегија избегавања састоји се у отклањању узрока који могу изазвати настајање 

ризика. Избегавање представља преношење ризика на другу страну у послу, па се ова 

                                                           
54Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 34. 

55Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 35. 
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стратегија може назвати и стратегија трансфера ризика. Типичан пример предузетника 

у туризму представљају субагенти, који се уколико дође до неиспуњења услова од 

стране туриста дефинисаним аранжманом, ризик сносе организатори путовања, па у 

том случају долази до заобилажења ризика. Стратегија ублажавања ризика обухвата 

мере које изражавају спремност предузетника да ублажи ризик уколико он наступи. 

„Зависно од тржишне тражње, технолошког развоја и активности конкурената, 

препоручују се две стратегије за редукцију ризика:“56 

 Стратегија избора тржишта и 

 Стратегија имитирања. 

Стратегија избора тржишта може бити стратегија уског и стратегија широког 

избора. Стратегија уског избора подразумева опредељење предузетника за производњу 

уског асортимана намењеног малом броју потрошачких група с циљем да се задовоље 

специфичне потребе. Предузетници са таквим предузимањем ризика су најчешће 

руководиоци мањих туристичких агенција које се због несигурности у пословању и 

пробоју на тржшту опредељују само за понуду једне групе туристичких аранжмана 

(нпр. понуда излета, или понуда пакет аранжман – летовања и сл.) на ограниченом 

тржишту. Са друге стране, стратегија широког избора отклања недостатке стратегије 

уског избора, јер се нуди шири асортиман за већи број групе потрошача.  

Стратегија имитирања заснива се на имитирању предузетничких пракси и 

представља супституцију за индивидуално учење. Типичан пример примене ове 

стратегије је имитирање познатог хотелског ланаца широм света „Hilton 

Hotels&Resorts“ у погледу пружања услуга, проширењу асортимана услуга, 

постављању сличних кодедекса понашања особља и сл. Иако предузетници крију своје 

кључне компетенције од имитирања, неки ресурси се не могу имитирати, ипак, у 

пракси, стартегија имитирања није реткост. 

 

                                                           
56Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 36. 
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7. Лидерство 

 

Постоје бројна опречна мишљења када је у питању лидерство, поготово 

дефинисање карактеристика особе која је створена или предодређена за лидера. 

Предузетници као појединци који су успели да покрену свој бизнис могу, али и не 

морају имати предиспозиције за квалитетног лидера у организацији. То што је он 

власник бизниса га не чини лидером. Лидер је нешто сасвим друго. Лидерство не 

произилази из његовог формалног ауторитета, већ из његове душе.  

Концепт лидерства датира још из античког доба и он се сматра древном 

уметношћу. О лидерству су дискутовали Платон и Цезар. Кроз историју лидери се 

појављују међу државницима, војсковођама и другим групацијама. Са 

индустријализацијом друштва, лидерство постаје занимљив феномен за проучавање. 

Истовремено са појавом организоване производње, настају производне организације, а 

власници капитала врло брзо откривају значај и улогу управљања тим организацијама 

за постизање предности у односу на конкуренцију.  

Лидер дефинише циљеве које организација треба да оствари и одређује правац 

кретања ка тим циљевима. Овде можемо уочити да је суштина лидерства управо у томе 

да се утицањем на понашање запослених оствари оно што је планирано. То је визија, 

односно он представља будућност запосленима како би требала да изгледа и којој треба 

да теже.  

Слика бр. 17: Лидер-визионар 

 

Извор: http://www.knowledger.info/2017/05/23/the-things-of-survival/ 

http://www.knowledger.info/2017/05/23/the-things-of-survival/
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Лидер представља реалност запосленима и намеће им је, али не насилно, већ их 

поступно упознаје са потребама за прихватањем исте и упознаје са чињеницама зашто 

баш „ту“, одређену, будућност треба пратити. Та његова улога произилази из 

легитимног права да уместо запослених одређује значење одређених ствари, појава и 

догађаја у окружењу. Он даје објашњење будућности и интерпретира је запосленима на 

начин на који је они разумеју, уз подвлачење битности њеног остварења и тежњи ка 

истој. Неки то називају „фраминг“ или такозвано „урамљивање слике“. Давање облика 

нечему и држање тих оквира, јер запослени посматрају свет онако како им га лидер 

представи. Гледају будућност очима лидера. У том правцу, лидер мора познавати своје 

запослене, њихове емоционалне и менталне склопове. Познавање психолошког 

профила запослених олакшава му изналажење најуспешнијих начина помоћу којих ће 

допринети да запослени и поред својих личних циљева, схвате и перципицирају циљ 

организације као онај главни, који доноси једино право задовољство. 

Треба нагласити да није циљ лидерства само психички утицати на запослене да 

делују у правцу остварења циљева организације, већ је то и утицање на запослене у 

проналажењу њихових личних циљева, зарад личне афирмације и професионалног 

успеха. Мотивисањем, саветовање и вођењем чланова организације, лидер „таба“ пут ка 

остварењу циљева организације. Ако су запослени испуњени и поштовани као 

личности, ако се охрабрују и разумеју, неће им тешко пасти да учине исто и за 

организацију, да учине да буде конкурентна на тржишту. Осим што је извор енергије, 

лидер организује чланове организације. Овде долази до контрадикторности када су у 

питању жеље и циљеви запослених, односно следбеника. Пошто се често наводи да је 

лидер „показивач“ будућности и водич, поставља се питање, да ли су циљеви који 

следбеници имају, такође, производ лидерске вештине? Улога лидера је да учини све да 

би се циљеви остварили, али ако жели да буде успешан у томе, мора се посветити 

следбеницима, да им укаже на важност личног испуњења и задовољства, важности 

постављања сопствених циљева да би се то такво психолошко и физичко стање, 

целокупно, позитивно одразило и на жељу да допринесу остварењу циљева 

организације. 

Кључни елемент предузетништва у туризму као и у осталим делатностима је 

лидерство. Дефинише се као процес у коме једна индивидуа утиче на понашање људи, 

усмеравајући их на остварење циљева предузећа. Лидер мора знати предвиђати и 
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контролисати понашање сарадника у пословању, али мора имати и разумевања. Његов 

крајни циљ је да запослени остваре сопствене жеље и циљеве, кроз процес остварења 

циљева предузећа.  

 

8. Основне карактеристике успешног предузетника у туризму 

 

Сваки предузетник треба да има одређени скуп личних особина и вештина које 

ће му осигурати успех у пословном свету.  Наредна шема указује на главне правце 

деловања у циљу повећања предузетничких компетенција. 

Шема бр. 1: Карактеристике успешних предузетника 

 

Извор: http://mbs.edu.rs/o-nama/blog/pozeljne-osobine-preduzetnika/ 

 

У пожељне особине предузетника можемо сврстати: 

 претходно искуство (искуство рада у области туризма), 

 когнитивне карактеристике (таленат), 

 креативност. 

  

http://mbs.edu.rs/o-nama/blog/pozeljne-osobine-preduzetnika/
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Слика бр 18. : Пожељне особине предузетника 

 

Извор: http://mbs.edu.rs/o-nama/blog/pozeljne-osobine-preduzetnika/ 

Проценује се да 3%–5% људи поседује таленат за предузетништво, без обзира на 

њихово образовање. Зато они који немају таленат морају да уче и да стекну додатна 

знања и вештине, односно да развијају своју предузетничку личност. Такође, и они са 

талентом треба да уче. Не може се тек тако остварити дугорочан успех. Интуиција, 

стечено знање или диплома, претходно радно искуство или љубав према неком послу, 

можда су довољни за почетак, али сигурно нису довољни за успешно пословање. 

Ипак, уколико би морали да издвојимо једну најважнију особину успешних 

предузетника у туризму, то би свакако била храброст. Успешни предузетници се не 

плаше покретања новог пословања на туристичком тржишту где је данас у савременим 

условима пословања конкуренција попут површине светске акваторије. Иако он може 

довести до неуспеха и сам покушај је драгоцен. Неуспех може указати на грешке које 

се могу исправити у наредним покушајима, а пракса је показала да успешни 

предузетници нису настали „преко ноћи”, него је успеху обично претходило неколико 

неуспеха.  

Слика бр. 19 : Конкуренција 

 

Извор: http://edukacija.rs/poslovne-vestine/menadzment/sta-je-nelojalna-konkurencija-a-sta-monopol 

http://mbs.edu.rs/o-nama/blog/pozeljne-osobine-preduzetnika/
http://edukacija.rs/poslovne-vestine/menadzment/sta-je-nelojalna-konkurencija-a-sta-monopol
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9. Компетенције предузетника 

 
 

Посао предузетника је веома сложен и захтеван. Свакодневно се јављају 

проблеми и изазови различите природе. Да би се они превазишли и да би се остварили 

пословни циљеви, предузетници морају поседовати одређене компетенције.  

 

9.1. Стратешке компетенције 

 

Стратешке компетенције су веома важне за предузетнике. Сваки предузетник 

треба да поседује одређене предузетничке стратегије и тактике како би успешно водио 

предузеће. „Неке од тих стратегија су:“57 

 Стратегија стандардизоване и диференциране понуде; 

 Стратегија „ко ће брже, ко ће више“; 

 Стратегија „удри тамо где их нема“; 

 Стратегија тржишних ниша; 

 Стратегија промена вредности и обележја; 

 Стратегија иновативног предузетничког менаџмента; 

 Стратегија промоције менаџмента. 

Стратегија диференциране понуде полази од тога да су особине потрошача/купаца 

као њихова тражња различити на националном, међународном и глобалном тржишту. 

Насупрт њој, стратегија стандардизоване понуде полази од тога да су особине 

потрошача/купаца и њихова тражња на националном, међународном и глобалном 

тржишту сличне.  

 „Ко ће брже, ко ће више“, слоган је ове иновативне стратегије. Основна 

претпоставка ове стратегије је иновативност. Према овој стратегији основни циљ 

предузетника је водећа позиција или доминација на неком новом тржишту, као и трајно 

осигурање тог положаја. Ово је једна од најпожељнијих, али и најризичнијих 

стратегија. Уколико ова стратегија успе награда је велика. Предузетник који је успео са 

                                                           
57Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр.324. 
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овом стратегијом, не сме стати или се задовољити, већ мора трагати за новим, пронаћи 

новији тип сопствених производа или процеса који ће заменити неки производ или 

процес, ма колико се он још показује успешним. 

Други назив за стратегију „удри тамо где их нема“ је „стваралачко опонашање“ 

и „предузетничко џудо“. Код стваралачког опонашања, предузетник чини нешто што је 

већ неко други чинио. Догађа се онда када предузетник боље разуме неку иновацију и 

њено значење од њених аутора, који су их у оквиру својих способности реализовали. 

Ова стратегија је мање рискантна од стратегије „ко ће брже, ко ће више“. 

„Предузетничко џудо везано је за најмањи ризик, које најчешће води успеху. Суштина 

ове стратегије је осигурати добро упориште и то оно које компаније које га већ имају, 

уопште не бране, или га не бране упорно. Најбољи пример ове стратегије примењују 

јапански предузетници против американаца. Циљ ове стратегије је водећа позиција на 

тржишту, где се циљ не постиже надметањем с водећима, већ се „удара тамо где их 

нема“. 

За разлику од свих ових наведених стратегија којима је циљ водећа позиција на 

тржишту, циљ стратегије тржишних ниша је контрола. Тежи се монополу на малом 

подручју, задржавајући се што више у анонимности, избегавајући да се неко сети и 

почне контролисати. Тржишне нише су високоспецијализовани тржишни сегменти, 

ограничени, који су остали тренутно непокривени. Применом ове стратегије 

предузетници теже стварању предузећа која су специјализована за неке посебно 

захтевне потрошаче, или само за једног купца, где је небитна његова величина, 

географско подручје, видови промоције и сл. Ова стратегија је идеална за потрошаче са 

великом куповном моћи и великим потенцијалом. 

Следећа стратегија којој предузетници често прибегавају је стратегија промена 

вредности и обележја. Стратегија има неколико правца, а заједничка обележја тих 

праваца је да стварају потрошаче/купце, формирајући и развијајући њихове потребе. То 

се остварује на четири начина: политиком цене, стварањем нове употребне вредности, 

прилагођавање социјалном и економском стању купца, као и пружањем онога што 

купцу значи праву вредност. 

„Када је реч о стратегији иновативног предузетничког менаџмента Академика 

Јово Брекић обрађује најважније: стратегију пословних погодности, стратегијску свест, 

утицај стратегије на технолошке иновације, стратегијске кораке, стратегијске 

интеракције и стратегију сарадње тимским деловањем.“  
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Код стратегија интеракција, предузетник је усмерен на решавање неспоразума и 

на подстицање контакта како би се остварила успешна сарадња. Утицај стратегије на 

технолошке иновације предузетник користи како би применио нове иновације у вођењу 

предузећа (офанзивне, дефанзивне, традиционалне и сл.). Предузетник приликом 

примене стратегије пословних погодности усмерен је на истраживања и спознавања 

пословних погодности које се крију у окружењу предузећа, а тичу се обима пословања 

и изазовима конкуренције. Стратегија сарадње тимским деловањем је веома битна за 

успешност рада савременог предузетничког менаџмента. Овде је састављање тимова 

важна вештина предузетника, која захтева претходни процес брижљивог планирања 

потребних стручњака за поједине организационе јединице предузећа. Након тога следи 

избор чланова тима према унапред утврђеним критеријумима, где највећи значај имају 

знање и способност потврђени у пракси. 

 

9.2. Организационе компетенције 

 

Једна од веома битних компетенција предузетника је организација. Предузетник 

је дужан да обезбеди услове за рад и неопходну опрему, али и да створи адекватну 

кадровску структуру. Избор кадрова је условљен природом и обимом посла. За сваки 

организациони део, као и за сваког запосленог, потребно је прецизирати задатке које ће 

обављати, тек тада организациона структура постаје функционална.  

Успешан предузетник поред настојања да са запосленима и међу запосленима 

успостави добре односе, створи колектив који ће делити заједничке вредности, треба 

искусно и подједнако поделити радне задатке и добро организовати половање 

предузећа ради остваривања постављеног циља.  

За предузетнике веома су битне организаторске способности. У њих убрајамо: 

интелигенцију, одлучност, доследност, самокритичност, општу културу, 

комуникативност, лични ауторитет, способност за сагледавање целине, способност за 

толеранцију, психичку равнотежу, иницијативу, познавање кадрова и психологију 

везану за мотивисање и стимулисање сарадника итд.  
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9.3. Концептуалне компетенције 

 

Под концептуалним знањима и вештинама подразумева се способност схватања 

апстрактних или општих идеја и њихова примена у некој специфичној ситуацији. Реч је 

о знањима да се види „велика слика“, тј. холистички приступ организацији, чија је 

суштина да организацију посматра као целину, под утицајем бројних спољних и 

унутрашњих фактора.  

Предузетници који поседују ова знања су трагачи за проблемима, они 

антиципирају догађаје и припремају различите сценарије за непредвидиву и све 

несигурнију сутрашњицу сваког предузећа . 

Концептуалне способности помажу предузетницима да разреше и најсложеније 

пословне ситуације у којима се могу наћи. Уједно им омогућавају да разумеју односе 

предузећа и околине, као и међусобне односе појединих делова предузећа. 

Усавршавањем концептуалних вештина и знања, предузетници ће лакше разумети сву 

компликованост и сложеност организације.  

 

9.4. Комуникацијске компетенције 

 

Комуницирање је најважнија активност предузетника у туризму и његова 

одлучујућа компетенција. Једна од већих препрека успешности предузетника је и 

неспособност комуницирања. Комуницирање је битна активност предузетника, при 

чему су посебно важне непосредне, личне комуникације. Комуникацијске вештине су 

вештине јасног и концизног обликовања и преношења мисли, идеја и порука другима 

усмено или у писаном облику. У вези са тим разликујемо писане и усмене 

комуникације. 

Способност јасног изражавања, преношења идеја, информација и ставова у 

писаном облику, врло су важне за предузетнике. Нејасна порука ствара збрку и 

обезвређује друге предузетничке вештине које се иначе исказују у комуницирању. За 

писану комуникацију битна је употреба речника, граматике, познавање интерпункције, 

структуре реченица, параграфа и слично. 



 

89 
 

Поред писаних комуникација, усмене комуникације представљају најважније 

средство предузетника у вођењу предузећа. 

 

9.5. Способност за учење 

 

Едукација предузетника може се изразити - „човек остаје млад док још може: 

учити, стицати нове навике и подносити приговор“. У вези са тим треба израдити 

програм континуираног образовања предузетника, из кога би се извели конкретни 

оквирни модели образовања и систем напредовања сваког предузетника у предузећу. 

Израда оваквог система професионалног развоја предузетника у предузећу 

претпоставља: 

- повећану мотивисаност кадрова за професионални развој; 

- именовање и распоред кадрова на послове и функције према критеријумима 

знања и способности; 

- одговорније и успешније обављање руководећих функција; 

- ефикаснији развој технологије, организације и укупног пословања.  

Оваква примена програма образовања предузетника омогућила би успешнији 

развој водећих кадрова и организације предузећа.  

Способност за учење је способност веома битна за предузетнике, с обзиром 

уколико се узме у обзир да успех и остварење циљева зависи од учења и напредовања, 

где битну улогу игра континуирано учење. Знања стечена у школи и на факултету 

временом бледе па је континуирано учење веома важно. Континуирано образовање је 

концепт по коме се образовање не завршава стицањем формалних звања и диплома, већ 

је неопходно континуирано осавремењавање теоријског фундуса и практичних знања. 

Континуирано образовање заузима важно место у институцијама, пошто процес 

промена у пружању услуга захтева и адекватан тренинг особља. Развојем нових 

технологија, посебно интернета, стварају се услови за допунско образовање, као и 

учење на даљину. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Опште је прихваћено да се потенцијални предузетници у туризму рађају са 

извесним специфичним карактеристикама, али и да се они усавршавају пре свега 

образовањем, подршком и утицајем окружења,  праћењем трендова и конкурената на 

туристичком тржишту. 

Проценује се да 3%–5% људи поседује таленат за предузетништво, без обзира на 

њихово образовање. Зато они који немају таленат морају да уче и стекну додатна знања 

и вештине, односно да развијају своју предузетничку личност. Такође, и они са 

талентом треба да уче. Не може се тек тако остварити дугорочан успех. Интуиција, 

стечено знање или диплома, претходно радно искуство или љубав према неком послу, 

можда су довољни за почетак, али сигурно нису довољни за успешно пословање. 

Ипак, уколико би морали да издвојимо једну најважнију особину успешних 

предузетника у туризму, то би свакако била храброст. Успешни предузетници се не 

плаше покретања новог пословања на туристичком тржишту. Туристичко тржиште 

данас представља један велики ринг, ринг у коме нема места губитницима. Уколико се 

јави неуспех, предузетници преузимају ризик. Наравно успешни предузетници нису 

настали „преко ноћи“, већ је  успеху обично претходило неколико неуспеха.  Као 

личност, предузетник не може да се осигура од пословног неуспеха, јер се исход 

пословања не може предвидети. Сам неуспех може указати на грешке које се могу 

исправити стварањем нове идеје. Као добар извор идеја користе се имитације 

конкурентске стратегије приликом стварања нових туристичких производа и услуга.  

На крају можемо закључити да је предузетник у туризму особа која има 

одговорност и способност пословног човека, креативност, иновативност и способност 

брзог уочавања проблема и повољних прилика за предузетничке подухвате на све 

комплекснијем туристичком тржишту. Он налази, комбинује, активира, оснива 

предузеће, покретач је и носилац промена, надарен пословним духом, опседнут тежњом 

за достигнућима, богат знањима о туризму и људима, поштен, стратег, опрезан али не и 

бојажљив, самоуверен, марљив и упоран у раду, зна поставити праве циљеве и у право 

време. 
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У предузетничком бизнису ништа озбиљније се не може постићи, уколико се у то не 

верује! Потребно је знати да ни у послу, а ни у животу, ништа значајније се не може 

остварити уколико немамо веру у себе, и у оно што радимо. 
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