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УВОД 

 

Предузетништвом као континуираним процесом  креирања и  развоја пословне 
активности  бавили  су се бројни аутори постављајући  теорије и дајући  своје дефиниције.  
Иако универзална дефиниција предузетништва у туризму не постоји, основа сваког 
предузетништва огледа се у проналажењу добрих идеја  и њихове реализације у пракси , а 
све са циљем  обостраног задовољства, како предузетника, тако и потрошача. Идеје је пак 
немогуће реализовати, уколико не постоје одређене тржишне могућности. С тога је 
неопходно да се тржишне могућности реално сагледају и процене како би предузетничке  
идеје донеле пословни успех.  

Предузетници су са друге стране, људи, који су способни да из сопствених идеја, 
сагледавајући све могућности пословања, свесни ризика и неизвесности које 
предузетништво само са собом носи, пласирају своје производе или услуге на тржишту а 
све са циљем стицања добити. 

Иако је предузетништво присутно у свим областима пословања, предузетништво у 
туризму ипак са собом носи неке својствене специфичности, праћене пре свега бројним 
изазовима, са којима се предузетници у туризму сусрећу. 

Предмет истраживања у овом раду представља развој и примена предузетништва у 
туризму, са посебним освртом на карактеристике развоја женског предузетништва у 
туризму. 

У првом делу рада дефинисали смо предузетништво у целини и приказали одређене 
теоријске приступе при дефинисању. Такође смо представљајући основне карактеристике 
и одлике успели да дефинишемо предузетника, функције које обавља као и мотиве које 
има при доношењу одлуке да започне одређену предузетничку активност. 

Другим делом рада је обухваћено предузетништво у туризму. Приказан је развој 
предузетништва у туризму, као и иновације које се најчешће јављају.  

С обзиром да женско предузетништво има све важнију улогу у привредном систему, 
представљене су основне карактеристике развоја женског предузетништва. Направљена је 
паралела између предузетница развијених и мање развијених земаља, приказане су 
основне особине које карактеришу предузетницу као и бројне предрасуде са којима се оне 
сусрећу. 

Стручна литература, електронски извори података, дедуктивне методе анализе као и 
дескриптивне методе представљају основне методе истраживања у овом раду. 
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I ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ФЕНОМЕН САВРЕМЕНОГ ДОБА 

 

 Дефиниције предузетништва   

 

Са појавом и развојем предузетништва, јавила се и потреба за његовим 
дефинисањем. Бројни научници дали су своје виђење у дефинисању појма 
предузетништва, па се тако данас можемо срести са најразличитијим дефиницијама. 
Међутим универзална, опште прихваћена дефиниција предузетништва не постоји. 

Пeтер Друкер (Peter Drucker) у свом делу Practice of Management „предузетништво 
дефинише као систематско иновирање које се састоји у наменском и организованом 
трагању за променама, и даје систематску анализу могућности економских и социјалних 
иновација.“1 По њему постоје три основна предузетничка задатка. Први се односи на 
подизање успешности пословања, други на проналажење и активирање нових потенцијала 
и трећи задатак  је био усмерен ка осигуравању будућности пословања. 

„Предузетништво је друштвена функција креирања и стварања нових вредности путем 
креативног комбиновања пословних ресурса. Испољава се као спремност на предузимање 
иницијативе, активирање друштвено – економских механизама и  свесно излагање ризику 
при трансферисању идеја у нове пословне подухвате.“2 

„Стефан Синели (Stefan Sinelli): Предузетништво је начин мишљења, резоновања и акције, 
које прожима опседнутост приликама, свеобухватношћу у приступу и избалансираном 
вођењу.“3 

Сложеност садржаја категорија предузетништва, његова динамичност, посебност и 
флексибилност утицали су на постојање различитих дефиниција, које се не могу укратко 
појмовно изразити. 

Различитост у дефинисању произилази из тога што поједини аутори сматрају да је 
предузетништво незамисливо без приватног власништва и тржишта, док се други не 
слажу, истичући да приватно власништво није битно за предузетништво. Значајан део 
писаца, предузетништво повезује са развојном активношћу, док мањи део предузетништво 
везује за пословну активност. 

                                                           
1 Раичевић, В. Гломазић, Р. (2012): Значење и облици социјалног предузетништва, Монографска 
библиографска публикација, Београд, стр. 11. 
2 Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2010): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 10. 
3 Павловић, Н. Крстић, Ј. (2016.): Предузетништво и менаџмент, Универзитет у Крагујевцу – Факултет за 
туризам и хотелијерство у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања, стр. 15. 
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 Предузетничка епоха 

 

„Од почетка двадесетог века до данас, структура светске привреде драстично се 
променила. Радикалне промене дешавају се за време и после индустријске револуције. 
Последњих деценија, промену привредне структуре, на светском нивоу, карактерише 
прерасподела учешћа запослених у привредним секторима, где долази до преливања радне 
снаге из примарног и секундарног у терцијарни сектор. Кључни тренд развоја јесте прелаз 
из индустријског у информатичко друштво. Пре свега се мисли на крај индустријског 
друштва  и настанак друштва у коме је основни ресурс информација, односно вештина, 
знање и умеће. Најпрофитабилније гране више нису производња челика и текстила, већ 
оне у којима је знање важније од капитала. То су и основни разлози садашње експанзије 
предузетништва и оснивања нових предузећа. Историјско искуство показује да је прелаз 
са једног типа привреде на други истовремено доба процвата предузетништва.“4 

„Предузетништво је језгро савременог пословања јер управо стално рађање и развој нових 
пословних подухвата омогућава виталност тржишној привреди. Предузетничка 
револуција идентификована пре тридесетак година траје интензивно уз стално 
обогаћивање бројем димензија и облика.“ 5 

Реч предузетник је француског порекла и у буквалном преводу значи онај који узима 
између или иде између. У складу са тим као пример најраније примене предузетништва и 
његовог развоја, у оквиру предузетничке епохе истичу  се путописи Марка Пола. Марко 
Поло је међу првима (успостављајући трговачке руте са Далеким Истоком), дао основу и 
објашњење предузетништва и самог процеса ићи између. 

Сам предузетнички процес подразумевао је  потписивање  уговор са финансијером 
(инвеститором), како би продао своју робу. Финансијер је индиректно представљао 
такозвану особу која иде између. Уговором је обухваћен зајам који се давао трговцу – 
путнику у износу 22,5% камате. Самим тим, пасиван ризик је сносио финансијер, а 
физички ризик – Марко Поло, који је имао активну улогу у трговини. Профит од продате 
робе се делио. Већину (75%) је узимао финансијер, док је трговац – путник узимао 
остатак. 

У средњем веку, предузетништво се повезивало са великим пројектима, а предузетници су 
се сматрали управљачима таквих пројеката. Пројекти су се углавном односили на 
изградњу двораца, катедрала и зграда. Предузетници овог периода су се доста 
разликовали, првенствено по томе што нису преузимали практично никакав ризик, већ су 
се само држали свог посла и управљали пројектом. 

                                                           
4 Авлијаш, Р. Авлијаш, Г. (2010): Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 1. 
5 Котлица, С. Ранков, С. (2013): Доба предузетништва, Мегатренд универзитет, Београд, стр.3. 
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Током 17. века у предузетништву се јавља ризик као подразумевани фактор пословања. 
Предузетник овог раздобља је представљао особу која склапа уговор о продавању роба и 
услуга са Владом. С обзиром да је цена била фиксна, сву разлику која је доносила добитак 
или губитак остваривао је предузетник. 

Почетком 18. века, Ришар Кантољо (Richard Cantillon) бавио се проучавањем и анализом 
предузетништва у пракси. Предузетништво из овог периода, подразумевало је пословање 
трговаца, пољопривредника и осталих радника да купују робу по одређеној цени а затим је 
након прераде продају по неодређеној цени. 

О постојању предузетништва још из Римског периода, говоре подаци да су у древном 
Риму, постојали предузетници који су куповали и регрутовали борце, тренирали их а онда 
и изнајмљивали за учешће у борбама и на тај начин остваривали приход. 

Пример дуге епохе предузетништва јесте Кристофер Колумбо и његов прекоокеански 
подухват. У самом процесу прикупљања капитала за реализовање овог подухвата, 
Колумбо је представљао модерног предузетника, а краљица Изабела капиталисту која је 
финансирала предузетнички подухват. 

Предузетништво које можемо поистоветити са данашњим добија на значају са почетком 
развоја капитализма.  

„Пуни напредак предузетништво доживљава у фази либералног капитализма да би 
малаксало у фази тзв. монополског капитализма, у доба великих и моћних корпорација 
националнога и мултинационалнога значаја.“6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 315. 
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 Теоријски приступи предузетништву 

 

Сагледавајући традиционалне теорије о предузетништву, можемо уочити три 
основна методолошка приступа: неокласични, персонални и социјално културни. У складу 
са тим, јављају се и три најзначајнија теоријска приступа о посматрању предузетништва: 
персонално-психолошка школа, неокласична економска теорија и социо-културни 
теоријски приступ. 

• Персонално-психолошка школа третира предузетништво као људску делатност са 
посебним психолошким својствима, међу којима се издвајају: личност, 
креативност, способност, предвиђања и прилагођавања... 

•  Неокласична економска теорија полази од тога  да је предузетништво људска 
делатност у којој се постојећи производни критеријуми најбоље користе и где је 
профит на највишем нивоу. Као критика ове теорије истиче се - проблематичност 
рационалног понашања и информисаности о тржишним процесима на чему почива 
економска теорија, која у основи искључује неизвесност, иако је она неискључива. 

• Социо - културни теоријски приступ се односи на последицу преплитања 
социјалних, културних, идеолошких и других друштвених односа, као склоност 
предузетништву. 

С обзиром да ниједна од поменутих теорија не одговара на питање предузетништва као 
једног динамичког процеса трансформације политичко – економског система, 
предузетништво треба посматрати као трансдисциплинарну системску категорију. 

 

3.1. Класичне школе предузетништва 

 

Класична или како се још назива политичка економија, односи се на период до 
краја 19.века. Као типични представници класичне школе истичу се: 

 Француска школа 
 Британска школа 
 Немачка школа 
 Аустријска школа 
 Америчка школа 
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Француска школа – Први представник ове школе је Ричард Кантилон (Richard Cantillon), 
Ирски економиста, који је радио у Француској. Управо он је заслужан за увођење термина 
предузетник. Ричард је сматрао да је предузетник спреман да прихвати било какав ризик, 
првенствено новчани и да тежи прављењу профита. 

Абе Никола Бодо (Abbe Nicolas Baudeau) је такође значајан представник француске школе. 
Сматрао је да предузетник не преузима само ризик, већ је отворен ка иновацијама, које 
доприносе смањењу ризика и трошкова а истовремено и повећавају профит. 

Жан – Батист Сеј (Jean – Baptiste Say) – најзначајнији теоретичар предузетништва током 
19.века. Истицао је да је основна улога предузетника заправо способност за комбиновање 
три основна фактора: средства, капитала и природних ресурса. 

Британска школа – Већина представника британске школе предузетника третира као 
капиталисту, који рационално послује, са циљем остварења што већег профита. Сматра се 
да су представници ове школе јако мало допринели развоју идеје предузетништва. Као 
најистакнутији представници, јављају се Адам Смит (Adam Smith) и Дејвид Рикардо (David 
Ricardo) . Смит је веровао да су предузетници марљиви и штедљиви, док је Дејвид 
сматрао да је профит предузетнику заправо награда за ризиковање капитала, а не за 
успешно вођење предузетништва. 

Немачка школа – Јохан Хенрих Танен (Johann Heinrich von Thunen) је најзначајнији 
представник ове школе. Познат је по томе што је истицао јасну разлику између 
предузетника и менаџера. По њему је предузетнички таленат редак ресурс, а остварени 
профит је представљао награду за тај таленат. 

Аустријска школа – Творац аустријске школе је Карл Менгер (Carl Menger) који је 
истицао важност и улогу предузетника у самом предузетничком процесу, као један од 
најзначајнијих елемената, поред капитала, машина и људског рада. 

Америчка школа – Франсис Амаси Вокер (Francis Amasa Walker) је најзначајнији 
представник америчке класичне школе предузетништва. По његовом мишљењу, 
предузетник мора  имати способност да види будућност, да организује бизнис и покаже 
лидерске особине а као резултат тога  има могућност да остварује значајан профит и 
стекне капитал.  
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3.2.  Нео – класичне школе предузетништва 

 

Права фигура предузетника јавља се са појавом неокласичне теорије економије. 
Међутим, улога предузетника је била ограничена пословним подухватима које је обављао 
и они су се углавном сводили на израчунавање цена и количине производа. 

У групу нео – класичне школе предузетништва, убрајамо: енглеску нео – класичну школу, 
рано америчку нео – класичну школу и аустријску нео – класичну школу. 

Енглеска нео – класична школа – један од представника ове школе је Алфред Маршал 
(Alfred Marshall). Маршал се држао става да само предузетништво мора изаћи из 
постојећих оквира и калупа. Правио је разлику између предузетника склоним иновацијама 
и непознатих околности и оних који се држе добро провереног познатог правца. 
Успешност предузетничког пословања, по њему је зависила од два основна елемента: 
организовање и примена нових метода, са увек присутним постојећим ризиком. 

Рано америчка нео – класична школа. Њени истакнути представници су: Џон Кларк (John 
Clark) и Френк Најт (Frank Knight). Кларк је сматрао да је предузетник дужан да 
економију одржава у равнотежном стању, док се Најт посебно бавио ризиком и веровао је 
да је успешно предузетништво немогуће без ризика. 

Аустријска нео – класична школа се издваја као најистакнутија и као њени најзначајнији 
представници истичу се: Лудвиг фон Мизес (Ludwig von Mises), Јозеф Шумпетер (Joseph 
Alois Schumpeter) и Питер Дракер (Peter Drucker). 

„Лудвиг фон Мизес (Ludwig von Mises), један од најзначајнијих представника ове школе 
предузетништва, је сматрао да у имагинарној конструкцији равнотежног система нико 
није предузетник. Међутим, у динамичкој стварности сваки учесник је предузетник.“7 

Јозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter) је дао огроман допринос у развоју мисли о 
предузетништву. Веровао је да је предузетник покретач иновација и то не само постојећих 
иновација, већ и увођењем нових до тада непознатих.  

За Шумпетера се везује термин креативна (позитивна) деструкција, или процес 
разбијања постојеће структуре, како би се повећао квалитет и створило нешто ново. 
Сматрао је да предузетник иновацијама треба да ремети равнотежу, а не да је успоставља. 

 

 
                                                           
7 Др Јовановић, И. (2015): Предузетништво у савременим условима пословања, Универзитет у Београду, 
Технички факултет у Бору, Бор, стр.8. 
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3.3. Савремено схватање предузетништва 

 

Савремено схватање предузетништва налаже да је предузетништво поред рада, 
средстава за рад и предмета рада, четврти најважнији фактор производње. 
Предузетништво није директно усмерено само ка бизнису, већ представља својствени 
начин размишљања, поступања и понашања сваког појединца. 

Значајнији савремени теоретичари су: Израел Кирзнер (Israel Kirzner), Теодор Шулц 
(Theodore Schultz), Марк Кесон (Mark Casson), Џефри Тимонс (Jeffry Timmons), Питер 
Фердинанд Дракер (Peter Ferdinad Drucker) и други. 

 Представник аустријске економске школе - Израел Кирзнер (Israel Kirzner), сматрао је да 
сам процес предузетништва подразумева брзо реаговање на све постојеће шансе присутне 
на тржишту које могу донети профит. 

Теодор Шулц (Theodore Schultz), представник је америчке економске школе. Веровао је да 
се предузетник као такав не рађа, већ се његове способности временом стичу и 
надограђују.  

Један од најпознатијих савремених британских економиста - Марк Кесон (Mark Casson), 
предузетника карактерише као особу која је компетентна, обучена и знањем поткована 
при доношењу правих одлука. 

Џефри Тимонс (Jeffry Timmons), у предузетништву је видео шансу за успехом. Прилику да 
се ни из чега направи нешто. 

Питер Фердинанд Дракер (Peter Ferdinad Drucker), професор друштвених наука. „У 
подручју предузетништва посебан нагласак је стављао на знање радника и иновативно 
предузетништво. Он Шумпетерово стваралачко разарање дели у седам предузетничких 
изазова и то: 

1. непредвидивост успеха и неуспеха; 
2. несклад између садашње и будуће реалности; 
3. прилагођавање потребама тржишта; 
4. размењивање глобалних промена и друштвених захтева; 
5. демографске промене; 
6. имплементација нових технологија и знања; 
7. унапређивање односа са заинтересираним странама. “8 

 
                                                           
8 Вујић, В. (2010): Предузетнички менаџмент услуга, Факултет за правне и пословне студије ПРОМЕТЕЈ, 
Нови Сад,  стр.17. 
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 Предузетништво у Србији 

 

Развој предузетништва како у свету тако и код нас, је немогућ без постојања једног 
од основних услова – успостављања приватне својине. 

„Приватна својина је власништво имовине (или било чега корисног нпр. интелектуална 
својина) од стране појединца или корпорације. У системима који препознају и признају 
приватну својину власник има одређена имовинска права и постоји правни систем 
заштите и ограничења коришћења приватне својине.“9 

Иако је у Србији наступио изразити процес приватизације, где је већина предузећа 
друштвеног власништва приватизована, пракса је показала да се није превише одмакло у 
погледу развоја предузетничког духа, иновативности и предузимљивости. Верује се да је 
разлог томе сам карактер и личне особине људи, који не желе или не могу да промене 
устаљене навике, мишљења и ставове. 

„Да би поспешила развој малих предузећа и предузетника, Влада Републике Србије 
донела је пакт мера под називом Стратегија развоја малих и средњих предузећа у 
Републици Србији 2003 – 2009.“10 

Основни циљ доношења и реализације оваквих мера био је отварање великог броја радних 
места када је реч о МСП сектору ( сектор за развој малих и средњих предузећа), који би 
омогућио запошљавање нових радника, али и оних који су при смањењу броја запослених 
остали без посла. 

Нажалост МСП сектор у Србији бележи изразиту стопу стагнације. Верује се да највећи 
проблем при започињању и вођењу пословања, представљају порези, који су велико 
оптерећење при остварењу зараде, доприноси, административне процедуре које изискују 
много времена, недостатак финансијских средстава, као и недовољно образовање из 
области самог предузетништва. 

Предузетништво није предодређено за одређену делатност. Фокус треба бити на томе да 
ли је у датој делатности остварено предузетништво. При томе се не ради само о улози 
Владе. Она је свакако дужна да пружи основне услове, али је много важнији лични 
допринос појединца који ће бити спреман да уколико буде потребе, мења своје ставове и 
модел понашања. Неко ко може да утиче на друге стварајући на тај начин групу 
истомишљеника и потенцијалних успешних предузетника. 

                                                           
9 Извор: https://sr.wikipedia.org  
10Павловић, Н. Крстић, Ј. (2016.): Предузетништво и менаџмент, Универзитет у Крагујевцу – Факултет за 
туризам и хотелијерство у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања, стр. 87. 
 

https://sr.wikipedia.org/
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4.1. Однос грађана Србије према предузетништву 

 

На основу истраживања ставова грађана о предузетништву у Србији 2013.године, 
дошло се до занимљивих података. Сам процес истраживања спроведен је на два начина: 
анкетом и обављањем разговора са стручним лицима из дате области истраживања. 

 

Графикон бр.1: Начин обезбеђивања егзистенције за који би се грађани одлучили када би 
могли да бирају.11 

 

  

Из датог графикона можемо видети, да се највећи број испитаника одлучио за посао у 
јавном сектору ( државна или општинска администрација, школство, здравство и друга 
јавна предузећа), нешто мањи проценат је склон ка покретању сопственог бизниса, док се 
најмањи број одлучио за рад у приватном сектору, који обухвата велика, средња или мала 
предузећа или неко страно предузеће. 

 

                                                           
11 Графикон сачињен према: Предузетништво у Србији нужда или прилика?, доступан на: 
https://ceves.org.rs/wp-content/uploads/2018/07/Preduzetnistvo_u_Srbiji_nu%c5%beda_ili_prilika.pdf  

65%

30%
5%

Радите за плату у јавном сектору

Покренете сопствени бизнис Радите за плату у приватном сектору

https://ceves.org.rs/wp-content/uploads/2018/07/Preduzetnistvo_u_Srbiji_nu%c5%beda_ili_prilika.pdf
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II ПРЕДУЗЕТНИК И ЊЕГОВЕ ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Појам и дефинисање предузетника 

 

Дефинисање предузетништва наметнуло је потребу и за дефинисањем и појмовним 
одређивањем предузетника. 

Ричард Кантилон (Richard Cantillon) код предузетника истиче свесност  на постојећи 
новчани  ризик и спремност да се на исти упусти, све са циљем прављења профита. 

Валрас (Walars) за предузетника сматра особу, која је спремна да успостави везу између 
тржишта, капитала, роба и услуга.  

Јозеф Шумпетер (Josef Schumpeter) који се назива оцем теорије о предузетништву, налаже 
да предузетник не представља особу која организује процес производње и пословања, већ 
особу способну за покретање и примењивање иновацијских достигнућа. Уз то јасно 
истиче разлику између власника и предузетника, као и предузетника и менаџера. По њему, 
предузетник може и не мора да буде власник, исто тако ни власник може и не мора да 
буде предузетник.  

Суштина је да предузетник увек мора имати новац на располагању, који ће бити усмерен 
ка предузетничким подухватима, као и да редовно подстиче иноваторство и ради на 
ангажовању иновација у својим подухватима. 

Звонко Сајферт предузетника поистовећује са особом, која примењујући одређене нове 
идеје и иновације, а истовремено свесна постојећег пословног  ризика у предузећу пласира 
своје производе и услуге на тржишту, а све са циљем стицања добити. 

На основу Закона о привредним друштвима Републике Србије, предузетник је дефинисан 
као „физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду занимања 
обавља све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе занате, као и 
послове домаће радиности.“ 

Ову дефиницију не можемо у потпуности прихватити, јер предузетник јесте физичко лице 
које обавља делатност ради стицања добити, али се предузетником не сматра и свако 
физичко лице, које дела у циљу стицања добити. 
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5.1 Разлика између приватника и предузетника 

 

У свету, као и код нас, често наилазимо на поистовећивање термина предузетник и 
приватник, као и предузетник и менаџер. У Америци, особе које се баве приватним 
послом, попут фризера, зубара, адвоката...сматрају се приватницима а не предузетницима, 
али исто тако уколико је неко од њих изразито упоран у свом послу, иновативан, спреман 
да проналази и прихвата нове идеје може представљати и предузетника. 

У основи, да ли је неко приватник или предузетник зависи од његових циљева. 

 

Табела бр.1: Разлика између приватника и предузетника 

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

за туризам и хотелијерство у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања, стр. 19. 
 

У Немачкој се предузетник поистовећује са власником бизниса, односно представља 
особу која је истовремено и поседује и води фирму. Што значи да се свако лице које 
започиње неки сопствени бизнис сматра предузетником, без обзира да ли је склон 
иновативности или се држи провереног, традиционалног пута. 

 

ПРИВАТНИК ПРЕДУЗЕТНИК 

Пословање је усмерено ка познатим 
технологијама 

Послује и изван оквира познате технологије 

Држи се стандардног, провереног пута Налази нове путеве пословања 

Употребљава туђе идеје Ствара нове идеје 

Послује унутар добро познатог терена Послује у неизвесном окружењу 

Склон је прилагођавању Тежи стварању будућности 

Мали циљеви Велики циљеви 

Крајњи резултат се базира на скромном 
успеху 

Велики успех  
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5.2 Разлика између предузетника и менаџера 

 

Иако постоји јасна разлика између предузетника и менаџера, повезаност ова два 
термина је вишеструка, првенствено због бројних заједничких карактеристика.  

У основи, предузетник представља особу која покреће и води посао, што значи да је 
истовремено и иницијатор и вођа. Особа свесна своје одговорности, како за успехе тако и 
неуспехе својих ангажовања и подухвата. 

Менаџер је са друге стране особа која контролише и управља рад својих сарадника и која 
гарантује да ће се послови извршити успешно и у предвиђеном временском року. Оно што 
спаја предузетника и менаџера јесте одговорност, па тако и менаџер сноси одговорност 
уколико посао не буде био обављен по плану. Међутим она се посматра са другачијег 
аспекта код предузетника у односу на менаџера, што можемо закључити из дате табеле. 

 

Табела бр.2: Разлика између предузетника и менаџера 

 ПРЕДУЗЕТНИК МЕНАЏЕР 
ОДГОВОРНОСТ Одговоран за све 

активности компаније 
Следи налоге предузетника 

ПРИРОДА ПОСЛА Покреће и шири посао Фокус на несметано 
функционисање компаније 

МОТИВАЦИЈА Главна мотивација је 
достигнуће 

Мотивација се огледа у 
моћи положаја у којем се 
налази 

СПЕЦИЈАЛНОСТ Укључује идеје и иновације 
усмерене ка успешности 
пословања 

Специјализује се за 
сопствени рад 

ПРАВО НА ГРЕШКУ Има право на грешку Грешке су скоро 
недопустиве 

ОБРАЗОВАЊЕ Није неопходно Мора бити добро обучен и 
опремљен у свом послу 

ПРЕУЗИМАЊЕ РИЗИКА Свесно преузима ризик Избегава ризик 

ФИНАНСИЈСКА 
СЛОБОДА 

Потпуна финансијска 
слобода 

Склоност ка финансијској 
стабилности и сигурности 

ВЛАСНИШТВО Руководи комплетним 
послом 

Ради за предузетника и 
одговоран је за део 
организације 

Извор: http://project-management-srbija.com/softskills/preduzetnik-i-ili-menadzer 

http://project-management-srbija.com/softskills/preduzetnik-i-ili-menadzer
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 Карактеристике предузетника 

 

Иако се предузетници међусобно разликују, постоје одређене особине и 
карактеристике које су им заједничке. Главне карактеристике личности предузетника 
огледају се у самопостигнућу, самопоуздању, самосталности, прихватању ризика, 
креативности и иновативности. 

Многи аутори сматрају да је постигнуће једна од основних особина, којом је условљена 
успешност предузетника. Потреба за самопостигнућем јавља се из жеље за личним 
успехом. Предузетници показују спремност да раде боље и ефикасније од других, да 
савлађују све препреке, како би дошли до крајњег циља – успешност пословања. 

Након самопостигнућа, јавља се и самопоуздање као једна од важнијих особина 
предузетника. Велико самопоуздање и самоувереност утиче на мобилизацију ресурса, 
мотивацији других и производњи промена. Овакав тип предузетника карактерише велика 
упорност и истрајност. Воле да имају контролу над самим собом и над окружењем. 
Међутим екстремни степен самопоуздања може да утиче деструктивно и лоше 
првенствено за бизнис. Зато се сматра да је разуман степен самопоуздања пут ка успеху. 

Када је реч о прихватању ризика, познато је да предузетници свесно прихватају ризик. 
Притом се не мисли само на финансијски, већ на укупан ризик који пословни подухват 
носи са собом. Савремени предузетници су углавном склони умереном ризику, односно 
ризику који могу да контролишу. 

Самосталност се повезује са личном контролом предузетника. Из самосталности 
произилази задовољство као резултат личног постигнућа, али истовремено са собом 
доноси и већи ризик, одговорност и пуно рада. 

Поред поменутих основних карактеристика предузетника, можемо издвојити и жељу за 
такмичењем, флексибилност, оптимизам... 

Жеља за такмичењем произилази из победничког духа који сваки предузетник носи са 
собом. Најуспешнијим предузетницима сматрају се они који се одликују високим 
степеном флексибилности. Успешни предузетници су они који брзо и ефикасно реагују на 
све промене које директно или индиректно утичу на бизнис. Оптимизам је значајан јер је 
сваки пословни подухват повезан са ризиком и бројним препрекама, над којим успешан 
предузетник не сме да клоне духом и поклекне. Пропаст бизниса не значи и пропаст света, 
већ једно ново искуство и нова шанса у пословању. 
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6.1. Како настаје предузетник? 

 

Познато је да се свако од нас рађа као биолошко биће одређених генетских 
предиспозиција. Које предиспозиције ће доћи до изражаја, зависи од спољних утицаја и 
околности (васпитања, средине у којој живимо, друштва у ком се крећемо...). С тим у вези, 
поставља се питање да ли се предузетник рађа или се ствара? 

Постојањем такозваног мита о предузетништву, веровало се да се предузетник као такав 
рађа и да је самим рођењем предодређен за обављање успешних пословних подухвата. 
Међутим, временом су такве теорије губиле на значају, јер је пракса указивала на то да 
сви људи који поседују знање имају велике шансе да буду успешни у свом послу. 

Узмимо као пример два музичара, један од њих поседује таленат „од рођења“, а други је 
упоран и мотивацију за успех налази у раду. Чињеница је да ће талентованом музичару 
требати знатно мање времена да савлада одређене вештине и лекције. Музичар који 
континуирано ради и вежба, можда никада неће досегнути ниво на којем се налази 
таленат, али ја такође сасвим извесно да без рада, вежбања и упорности таленат може јако 
брзо пропасти. 

Јасно је дакле, да су таленат и рад међусобно условљени и без постојања једно од њих, не 
можемо говорити о правом предузетнику. 

Стечено знање, образовање, радно искуство -  јесу довољни за почетак бављења 
одређеним бизнисом, али не и за његово успешно вођење. 

 

 Функције предузетника 

 

Када је реч о основним функцијама предузетника, нарочито оних које карактеришу 
савременог предузетника, можемо издвојити следеће: 

 стварање визије развоја бизниса и креирање идеја у будућност, 
 доношење квалитетне управљачке одлуке у вези бизниса, 
 дизајнирање оптималне организационе поставке бизниса, 
 вршење креативне деструкције, 
 удовољавање клијентима и креирање нових потреба, 
 комбиновање и алоцирање ресурса ради веће успешности. 
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Три основне функције односе се на доношење управљачке одлуке ради постизања 
одређених циљева, алокација ресурса, као и расподела остварених ефеката на учеснике. 
Управљачка функција се истиче као најважнија и огледа се у доношењу брзих и 
квалитетних одлука. То подразумева доношење одлука, при чему предузетник мора узети 
у обзир и садашњост и будућност како би донета одлука могла да се односи на дужи 
временски период. 

Приликом доношења одређених одлука, битно је узети у обзир и постојање такозваног 
временског јаза, који се односи на:  

- време од када се јавља одређена промена у окружењу и тренутак када је 
предузетник са својим тимом сазнао за исту, 

- време које протекне од пријема, проучавања и процене информације до тренутка 
када се одређена предузетничка одлука донесе, 

- време од доношења предузетничке одлуке до почетка њене реализације, 
- време од завршетка целокупног претходног поступка доношења и реализације 

донете одлуке до тренутка када се виде резултати на тржишту. 

 

 Типови предузетника  

 

„Посматрајући предузетника кроз животни циклус предузећа М. Zuberbuchler одредио 
је четири типа предузетника, при чему сваки тип одговара одређеној фази развитка 
предузећа. То су : пионир, махер, стратег и тренер.“ 12 

Предузетник-пионир се везује за почетну фазу развоја предузећа. Овакав тип 
предузетника мора бити веома обазрив, посебно када је ризик у питању. Такође, мора јако 
добро да познаје конкуренцију. 

Предузетник-махер се јавља у другој, такозваној фази раста предузећа. Махера 
карактерише снажна ауторитативност и амбициозност, а слабост се огледа у недостатку 
идеја и иновација. 

Предузетник-стратег одговара трећој фази развоја предузећа, када се јавља 
диференцијација. Предузетник-стратег је пре свега мислилац, образован и школован, 
креативан и испуњен жељом за успехом. 

                                                           
12 Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно математички факултет, Ниш, стр. 321. 
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Предузетник-тренер присутан је у четвртој фази развоја, када долази до консолидације 
предузећа. Реч је о особи која шири позитивну енергију и мотивише сараднике. Тежи 
постизању хармоније у предузећу и формирању нормалних међуљудских односа. 

Професор Б. Вујадиновић, такође је дао своју типологију предузетника приликом које је 
личности поделио у четири групе: гојазно-флегматичне, мршаво-импулсивне, 
дезоријентисано-нереалне и нервозно-забринуте.  

У литератури често наилазимо на следеће типове предузетника: 

1. Самостални предузетник, 
2. Стваралац - предузетник који ствара већи систем производње, 
3. Независни иноватор, 
4. Мултипликатор приступа – способан за креирање пословних подухвата и 

остваривање профита, 
5. Експлоататор величине – предузетник који је у стању да истовремено смањи 

трошкове производње а уједно повећа обим производње, 
6. Агрегатор капитала – улагање великог капитала, 
7. Стручњак за куповину и продају предузећа, 
8. Конгломератор – чије се пословање заснива на куповину акција у једном 

предузећу, коју касније користи за куповину акција у другом предузећу, 
9. Манипулатор вредности – способност да од пар узајамно повезаних послова 

створи комбинацију послова који имају већу вредност. 

„Са новим технологијама и развојем технике јавља се још 4 типа техничких предузетника , 
и то: 

1. Истраживач – укључен у процесе развоја на академском нивоу. 
2. Произвођач – има радно искуство у непосредној производњи и развоју 

производа. 
3. Корисник – већ је имао периферну улогу у развоју, радио је у маркетингу или 

продаји . 
4. Опортуниста – онај који у новим технологијама препознаје шансу. “ 13 

У пракси је познат и такозвани Серијски предузетник, који се јавља у два облика: 
одбрамбени и опортунистички. Код одбрамбеног предузетника, подухвати су већ 
откупљени. Уколико дође до финансијских проблема и потешкоћа у пословању, овај тип 
предузетника неће тежити отварању новог предузећа, већ ће се трудити да поврати своје 
старо. Са друге стране је опортунистички предузетник, који тежи развоју новог и 
другачијег бизниса од претходног. 

                                                           
13 Др Јовановић, И. (2015): Предузетништво у савременим условима пословања, Универзитет у Београду, 
Технички факултет у Бору, Бор, стр.29.  
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„На основу развојног пута предузетничког подухвата, могу се издиференцирати следећи 
типов предузетника:  

- Назови предузетник, 
- Једнодимензионални предузетник, 
- Компромисни предузетник, 
- Осиромашени предузетник, 
- Блистави предузетник,  
- Тенолошки опрезан предузетник, 
- Угашени предузетник, 
- Зрели предузетник“.14 

Назови предузетник или почетник, углавном се јавља услед губитка посла, досаде или 
жеље да се опроба у самосталном раду. Једном речју то је особа која жели и не мора да 
постане предузетник. 

Једнодимензионални предузетник поседује опште знање да покрене бизнис, али му 
недостаје менаџерско знање, односно способност планирања, организовања производње и 
продаје производа. 

Компромисни предузетник не одустаје од предузетничког подухвата, прихвата 
франшизинг споразум, јер он носи најмање ризика. 

Осиромашени предузетник – код осиромашеног предузетника, јавља се такозвани 3М 
модел (management, marketing, money). Увек недостаје барем нешто. 

Блистави предузетник увек зна шта хоће и како да то постигне. 

Технолошки опрезан предузетник иде у корак са иновацијама, јер је свестан њиховог 
значаја за конкурентност. 

Угашени предузетник трпи притисак бирократије, пореза, кирија за пословни 
простор...али се и даље не предаје и ради чак и по цену малог профита. 

Зрели предузетник – ангажује менаџере за пословне функције, јача предузетнички тим, 
користи консултанте и експерте и продаје бизнис када процени да је прави тренутак да 
пређе у неки нови подухват. 

 

 

 
                                                           
14 Фигар, Н. (2015): Предузетништво, Економски факултет Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 86 
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 Концепт успешног предузетника 

 

Када је реч о успешним предузетницима, јавља се потреба за дефинисањем особина 
које таквог предузетника карактеришу. Међутим, универзални модел особина као ни тајна 
формула успешног пословања, нажалост не постоји. То опет не значи да не можемо 
формирати концепт успешног предузетништва, поучени искуством других предузетника 
који бележе велики  успех на сваком пољу свог пословања. 

Марк Кубан (Mark Cuban), амерички милијардер, ушао је у Гинисову књигу рекорда, као 
особа која је направила највећу појединачну online куповину.  

„Марк је у својој књизи  If I can do it, you can do it (Ако могу ја, можеш и ти), свој пут до 
успеха описао кроз дванаест правила: 

1. Не отварајте властиту компанију, уколико то није ваша опсесија или огромна 
љубав. 

2. Уколико унапред имате разрађену излазну стратегију, тај посао није ваша 
опсесија. 

3. Запослите људе за које сматрате да ће волети да раде у том радном окружењу 
4. Продаја је најбоља, лечи све. Детаљно разрадите на који ће начин ваша 

компанија зарадити новац те на који ћете начин остварити зацртани план 
продаје. 

5. Будите свесни ваших главних предности и компетенција, на њих се фокусирајте 
и будите најбољи у вашем послу. Платите људе који имају најбоље 
компетенције. Изузев главне делатности, запошљавајте људе који ће се лако 
уклопити у вашу корпоративну културу, а нису превише скупи. 

6. Апарат за еспресо? Јел се шалите? Ручак је прилика да одете из канцеларије и 
разговарате. Дан има 24 сата, а ако људи воле оно што раде, пронаћи ће начина 
да проведу што више времена обављајући свој посао. 

7. Канцеларије су непотребне. Отворени простори омогућују свима да буду у току 
с тренутним радним темпом и пружају осећај заједништва. Нема ништа 
приватног у стартап (start-up) компанији. Мој највећи страх, била је могућност 
да ћу случајно запослити неког ко жели изградити пословно царство. 

Бежите што даље од особе која жели летети првом класом или имати 
секретарицу. Она вам није потребна, те ће вам загадити компанију. 

8. Што се тиче технологије, радите с оним што вам је познато, а то је уједно и 
најјефтинији начин. Ако знате користити Apple или Висту, служите се њима. 
Будући да се овде ради о стартап, то подразумева тек неколицину запослених. 
Дајте им да раде са оном технологијом с којом су већ упознати. 
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9. Компанија треба бити у једном нивоу. Уколико имате менаџере који одговарају 
другим менаџерима изнад њих, вероватно ћете пропасти. Тек када се 
проширите изван граница стартап, онда можете запошљавати менаџере који ће 
креирати стратегију развоја фирме. 

10. Не трошите новац на непотребне ствари. 
11. Не користите услуге PR компаније. Уместо тога пробајте лично контактирати 

људе и презентовати им информације на мање сувопаран начин. Напослетку, 
њихов је посао објавити нешто ново те ће бити одушевљени таквим приступом, 
уместо PR памфлета. Када успоставите контакт са људима, постаните њихов 
извор информација. Ако сте паметни, користиће ваше мишљење врло често. 

12. Нека посао буде забаван вашим сарадницима. Контролишите ниво стреса у 
канцеларији и наградите свако достигнуће вашег особља. У мојој првој 
компанији MicroSolutions, након што смо имали рекордну продају у месецу или 
је неко направио нешто заиста посебно, ходао бих по канцеларији с 
новчаницама од сто долара и делио их продајном тиму. Имали смо и службено 
пиће компаније – камиказе. Сваку ноћ смо водили запосленике у бар те им 
свима куповали једну или десет рунди.“ 15 
 

9.1. 10D концепт успешног предузетника 

 Вилијам Бајгрејв (William D. Bygrave), познати професор предузетништва на 
Бабсон колеџу, у складу са личним карактеристикама успешног предузетника развио је 
такозвани 10D концепт успешног предузетништва. Овим концептом, Бајгрејев је настојао 
да предузетника “приземљи”, односно прикаже као особу из свакодневног живота. 

Суштина овог концепта, огледа се у постојању десет особина успешног предузетника:  

1. Сањар (Dream) – предузетник је склон сањарењу, има прецизну визију будућности 
и способност за остварење својих снова; 

2. Одлучан (Decisiveness) – одлуке доноси брзо и то је један од фактора његовог 
успеха; 

3. Творац (Doer)  -  план акције брзо спроводи у дело и остварује у пракси; 
4. Решен (Determination) – предузетници не одустају, решени су да истрају до краја 

упркос бројним препрекама; 
5. Посвећен (Dedication) – у потпуности je посвећен свом послу, чак и по цени тога да 

запоставља породицу и пријатеље; 
6. Одан (Devotion) – првенствено пословним партнерима, воле оно што раде и увек су 

спремни да помогну другима; 

                                                           
15 Извор: http://project-management-srbija.com/motivacija/kako-postati-uspesan-preduzetnik-12-saveta-vlasnika-
dalas-maveriksa  

http://project-management-srbija.com/motivacija/kako-postati-uspesan-preduzetnik-12-saveta-vlasnika-dalas-maveriksa
http://project-management-srbija.com/motivacija/kako-postati-uspesan-preduzetnik-12-saveta-vlasnika-dalas-maveriksa
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7. Детаљан (Details) – не препушта ништа случају, нити дозвољава да му промакне ни 
најмања ситница; 

8. Господар судбине (Destiny) – сами одлучују о својој судбини, воле да све држе у 
својим рукама; 

9. Новац (Dollars) – за успешног предузетника, новац представља само средство за 
реализацију пословног подухвата. Новац не представља мотивацију већ награду за 
оно што раде; 

10. Дистрибутер (Distribute) – спремност да део власништва пренесу на друге особе, 
првенствено на своје сараднике. 

 

 

 

Слика бр.1: Вилијам Бајгрејв (William D. Bygrave) 

 
Извор: https://www.google.rs/search?q=William+D.+Bygrave 

 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=William+D.+Bygrave
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9.2. 9F концепт успешног предузетника 

 

Главне компоненте успешног предузетништва Вилијам Бајгрејв (William D. Bygrave), 
представио је и у оквиру свог 9F концепта: 

1. Оснивачи (Founders) – значај првокласних мудрих и угледних оснивача;  
2. Фокусираност (Focused) – фокус је на одабране тржишне сегменте;  
3. Брзина (Fast) – брзина приликом доношења одлука и примена истих је од великог 

значаја;  
4. Флексибилност (Flexible) – способност прилагођавања на промене;  
5. Непрекидно иновирање (Forever-innovating) – стална потрага за новим 

достигнућима; 
6. Поравнатост (Flat) – ограничење броја управљачких нивоа;  
7. Штедљивост (Frugal) – тежња ка смањењу трошкова;  
8. Пријатељство (Friendship) – одржавање пријатељских односа са свим 

стејкхолдерима;  
9. Забава (Fun) – забавно је сарађивати са предузетничком фирмом. 

У пракси поменути концепт није лако достижан. Подразумева се да није лако обезбедити 
све чиниоце у оквиру овог концепта, али треба тежити ка остварењу што већег броја, јер 
се тако стварају добри услови за почетак успешног пословања. 

 

  Мотиви предузетника 

 

На основу многих теорија, као главни фактор мотивације предузетника наводи се 
људска потреба.  

„Потребе  представљају физичко или емоционално незадовољство, или тензију коју осећа 
особа. Потреба треба да се претвори у жељу, што је први корак задовољавања потреба. 
Потребе су те које покрећу појединца на активност. 

Мотив је подстицај, покретач на акцију. Мотиви произилазе из потребе и фокусирани су 
ка њеном задовољавању. Познавањем мотива долази се до одговора зашто долази до њене 
акције (нпр. Оснивање или вођење предузетничког подухвата, или куповина одређеног 
производ / услуге). Одлука је ретко резултат деловања само једног мотива. 
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Мотивација је процес покретања, усмеравања и одржавања људског понашања ка 
одређеном циљу. Основни процес мотивације базира се на три елемента: потреба, покрет, 
награда.“ 16 

За једну од најутицајнијих теорија мотивације у психологији сматра се Масловљева 
хијерархија, коју је створио амерички психолог Абрахам Маслов (Abraham Maslow). 
Састоји се од петостепеног модела људских потреба. 

 

Слика бр.2: Масловљева хијерархија људских потреба 

 

На основу: http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/BP_Pripremni_materijal-
Preduzetni%C5%A1tvo_i_inovacije.pdf 

Људске потребе можемо разврстати у групе, при чему је евидентна хијерархија између тих 
група потреба. Као што се и кућа гради од темеља, тако се и код ове пирамиде најпре 
морају задовољити нижи нивои, пре него што се јави потреба за задовољењем виших 
нивоа. Физиолошка потреба је најосновнија потреба и прва ствар заслужна за наше 
понашање. Након задовољења физиолошких потреба, јавља се потреба за сигурношћу, 
која је усмерена првенствено на сигурност породице, имовине, здравља...Потреба за 
припадношћу јавља се из чињенице да је човек као друштвено биће од самог постојања 
навикнут на комуникацију и друштвену сигурност. У четврту групу убраја се потреба за 
уважавањем и поштовањем. Овај тип потребе је у паралелној вези са егом. Крајња и 
                                                           
16 Извор: http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/BP_Pripremni_materijal-Preduzetni%C5%A1tvo_i_inovacije.pdf  

• самопостигнуће 
(самоостваривање, 
самопотврђивање)

Моралност, 
креативност, 
спонтаност, 

решавање проблема,
одсуство предрасуда, 

прихватање чињеница

• уважавање
самопоштовање, поверење, 

самоостваривање, поштовање 
других, поштовање од других

• припадностпријатељство, породица, 
интимности

• сигурносттелесна, пословна, ресурсна, морална, 
породична, здравствена, имовинска

• физиолошке 
потребе

дисање, храна, вода, секс, спавање, 
самоодржање, рад

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/BP_Pripremni_materijal-Preduzetni%C5%A1tvo_i_inovacije.pdf
http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/BP_Pripremni_materijal-Preduzetni%C5%A1tvo_i_inovacije.pdf
http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/BP_Pripremni_materijal-Preduzetni%C5%A1tvo_i_inovacije.pdf
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потреба на највишем нивоу јесте потреба за самоостварењем и самопостигнућем. Маслов 
сматра да се ов потребе јављају, тек када су задовољене све претходне.  

Иако Масловљева теорија, никада није у потпуности потврђена, евидентно је да има своју 
логику и да је постала основа мотивационих теорија менаџмента и предузетништва.  

Индивидуалне мотивационе факторе који се односе на покретање сопственог бизниса 
можемо класификовати у две категорије: интерни и екстерни фактори. 

Интерни фактори се везују за личне карактеристике и мотиве попут потребе за 
самопостигнућем, независношћу..., док се екстерни фактори односе на факторе окружења 
и стављају се у позицију покретача појединца са циљем развитка сопствене жеље да 
постане предузетник. 

 

10.1 Лични предузетнички мотиви 

 

Постоји  велики број мотива који покрећу предузетнике за реализацију одређених 
пословних и предузетничких подухвата. Углавном се мотиви везују за зараду, углед и 
престиж у друштву, амбицију и осећај да нешто вреди и да може користити. 

Уколико узмемо у обзир Масловљеву хијерархију људских потреба, потреба за 
самопостигнућем се јавља као први лични предузетнички мотив. У пракси се показало да  
особе код којих је интезивно развијена оваква потреба, чешће прихватају задатке и 
послове који са собом носе одређени ризик и личну одговорност. Заузврат, овакве особе 
очекују успех, као личну заслугу. Људи који имају изражену потребу за самопостигнућем, 
углавном ће се наћи у улози предузетника, него у некој другој улози, попут запосленог 
појединца. 

Преузимање ризика је други важан мотив предузетника. Интересантно је то да особе које 
имају изражену потребу за самопостигнућем, истовремено имају и умерену подложност ка 
преузимању ризика. Сваки предузетнички подухват са собом носи неизвесност, како у 
финансијском погледу, тако и када је реч о психичком стању, неизвесности у каријери, 
породичним односима. 

Још једна од значајних особина мотивације истиче се – контрола над ситуацијом, која се 
разликује у зависности да ли је реч о појединцима који имају унутрашње или спољашње 
схватање контроле. Унутрашње схватање контроле носи са собом веровање да је ситуација 
у којој се појединац нађе изван његове контроле, док појединци са унутрашњим 
схватањем контроле, сматрају да њихови лични поступци у великој мери утичу на исход 
одређеног догађаја.  
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„Визија је почетни и незаобилазни корак сваког предузетничког подухвата и у њој је 
садржана основна идеја и надахнуће за нови посао.17“ Визија или слика идеалне 
будућности, у великој мери зависи од знања, способности и вештине. Визија је почетни и 
незаобилазни корак сваког предузетничког подухвата. Подразумева се да прави 
предузетник мора да поседује макар основни ниво знања из области у којој жели да 
усмери своје пословање. Они такође морају да буду способни да делају у складу са датом 
ситуацијом и да буду у стању да доносе одлуке и решавају проблеме. Осим психичке и 
физичке способности, предузетник мора имати и финансијску способност, која се односи 
на способност управљања новцем. 

Себична љубав према послу – страст, често повезују са егом као централним мотивом 
предузетника. Егоиста који страствено воли свој посао, воли и процес изградње 
организације и тежи ка томе да је учини профитабилном. Њихов мотив заправо лежи у 
томе да раде све оно што је првенствено у њиховом интересу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Леви-Јакшић, М. (2001): Стратешки менаџмент технологије, Факултет организационих наука, Београд, 
стр.278. 
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III ОСНОВЕ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ТУРИЗМУ 

 

  Појам и дефиниције туризма 

 

Сам назив туризам води порекло од француске и енглеске речи tour, што означава 
путовање. Управо из ове речи се касније надограђују термини попут: турист, 
туризмологија, туризмоекономика и слично. 

Виктор Жакмон (Victor Jacquemont), чувени је француски путник и природњак, који је 
уједно и први употребио појам турист. Туризам је термин који је данас прихваћен широм 
света.  

О значају туризма са економског аспекта, говори податак да се међународни туризам 
сврстава међу три најзначајније привредне гране. 

Постоје бројне дефиниције туризма, међу првима су оне које су тежиле ка томе да туризам 
представе као миграторну појаву.  

Поменуте бројне дефиниције туризма, можемо посматрати са три аспекта: као економске 
појаве, статистичке и универзалне дефиниције. 

Код дефиниције туризма као економске појаве, потрошња представља најзначајнији 
фактор. Ако узмемо у обзир да се потрошња јавља као последица кретања, разумљиво је 
да је не можемо узети као кључну при дефинисању туризма. 

Статистичке дефиниције се јављају како би се формирала евиденција туристичког промета 
(број туриста и ноћења која остварују), као и присуство туристичке потрошње која се 
јавља у разним привредним делатностима и секторима. 

Универзалне дефиниције теже да обухвате све сегменте и аспекте туристичких кретања. 

„У том контексту, типична је и, са незнатним корекцијама, опште призната дефиниција W. 
Hunzikera и K.Krapfa из 1492. године, која гласи: Туризам је скуп односа и појава који 
проистичу из путовања и боравка странаца у једном месту, уколико то не значи стално 
настањивање и уколико се не везује за обављање привредне делатности.“18 

 

                                                           
18 Др Јовичић, Ж.,  Др Јовичић, Д., Мр Ивановић, В. (2005): Основе туризма, Plana tours d.o.o., Београд, 
стр.11. 
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  Историјски развој туризма 

 

Туристичка активност била је присутна још у најранијој историји људског друштва. 
Међутим тачно време настанка туризма није лако утврдити. Бројни аутори сматрају да је 
туризам настао још у античком добу. Са друге стране, неки од аутора истичу да је туризам 
активност новијег датума. Током 19. века, туризам доживљава нагле трансформације под 
утицајем бројних фактора (индустријализације, увођење плаћеног одмора, пораст 
финансијских средстава...). 

Почетак туристичких кретања везује се за период прве половине 19. века, период означен 
појавом железнице.  

Прво туристичко путовање, повезано је Томасом Куком, оснивачем и власником 
истоимене најстарије светске туристичке компаније. Томас Кук (Thomas Cook) је 
организовао прво путовање железницом, које је поред превоза обухватало и поподневни 
чај. То је уједно било и прво програмско путовање. 

Корени настанка првих путничких агенција и организованих путовања су у Великој 
Британији, што је и разумљиво јер се у овој земљи јавила и прва индустрија. 

Револуционарни моменат у развоју туризма био је сам крај 19.века када долази до појаве 
аутомобила. Појава аутомобила као новог комфорнијег превозног средства, утицала је на 
пораст броја туриста и условила је формирање бројних аутомобилских клубова. 

Почетак 20.века била је још једна прекретница у свету туризма, јер је на сцену ступио 
авион, једно од најмоћнијих саобраћајних средстава. Управо је ово период у коме можемо 
издвојити две фазе развоја туризма.  

Први фаза развоја се односила на период наредних 20-25 година и то је период када јача 
привредни сектор, који све више постаје равноправан са државним органима. 

 Друга фаза започиње почетком осамдесетих година 20.века, када туризам доживљава 
огромне промене у погледу динамичког раста туристичког промета, долази до 
глобализације туристичког тржишта и стварају се нови видови производње и потрошње 
услуга у оквиру туристичких кретања. 

Уколико направимо паралелу између савременог туризма и предтуристичке епохе, 
савремени туризам одликује масовност путовања, организованост и безбедност приликом 
путовања, туризам не представља више неизвесност и опасност, већ пријатност и одмор. 
Туризам постаје јако битан фактор привредног и друштвеног развоја. 
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  Развој предузетништва у туризму 

 
 

Предузетништво представља један од најзначајнијих фактора при повећању 
конкурентности предузећа у туризму. Из претходно датих дефиниција о предузетништву 
можемо закључити да основу сваког предузетништва чини иновативност. 

Да ли ће предузећа у туризму бити успешна, зависи првенствено од њихове спремности да 
послују у складу са променама у окружењу. Предузећа у туризму не могу утицати на оне 
факторе који се односе на развој тржишта ( економска ситуација, ниво цена, промене 
захтева потрошача...), технолошки развој, развој привреде, пораст захтева клијената итд. 

Предузећа у туризму наилазе на бројне препреке у свом пословању, попут инфлације, 
каматне стопе, трошкове радне снаге, недовољан број квалификованих радника...Сматра 
се да се проблеми са којима се сусрећу предузећа, углавном јављају као последица 
неефикасног менаџмента, неусклађеност са захтевима тражње, лоше инвестиције и 
слично. 

На основу истраживања која су спроведена у многим земљама, показало се да у 
туристичком сектору преовладавају микро и мала предузећа, која најчешће води једна 
особа или је реч о породичном бизнису. 

Пракса је показала да су велика предузећа много бржа у спровођењу нових идеја и самим 
тим су у предности. Мања предузећа углавном нису склона ризику и спремни су да прате 
рад великих предузећа, тек након што су уверени да су дате промене и идеје изводљиве. 
Међутим, “индустријска шпијунажа” је неминовна, с обзиром да се идеје никада у 
потпуности не могу заштитити законом. Ићи у корак са иновацијама је неопходно, јер се 
свака предност или нова идеја јако брзо наруши. 

Мала и средња предузећа у туризму имају велики значај за повећање економског раста, 
повећање запослености као и развој туристичких дестинација. Туристички производ 
обухвата бројне сегменте: транспорт, смештај, угоститељске услуге... 

Предузетништво у туризму омогућава комбиновање бројних услуга, попут здравствених 
или спортских са услугама смештаја и исхране. На тај начин се подстиче развој нових 
послова и производа, како на локалном тако и на регионалном нивоу. 

Опстанак предузећа не само у туризму већ у свим привредним гранама, зависи од 
спремности предузећа да мењају свој начин пословања, производе и услуге уколико то 
тржиште захтева. 
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Слика бр.3: Модел предузетништва и процеса менаџмента малих предузећа у туризму 
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На основу: Buhalis, D., Costa, C., (2006), Tourism Management Dynamics, Elsevier, Butterworth Heinemann, стр. 
121. 

Из датог модела можемо да видимо да су личне особине предузетника од великог значаја 
за развој предузетничке активности. Вештине и способности предузетника морају ићи у 
корак са динамиком развоја организације, где се као главна препрека јавља неспремност 
предузетника да сарадницима укаже на све одговорности и обавезе. 

Личне карактеристике: потреба за успехом, толеранција, 
спремност на ризик итд. 

Личне карактеристике: године, пол, преданост, 
незадовољство послом итд. 

Окружење: инкубатори, конкуренција итд. 

Социолошке карактеристике:  мрежа, тимови, породица, 
улога модела итд. 

Личне карактеристике: предузетник, менаџер, лидер, 
визионар итд. 

Организација: стратегија, производ итд. 

Личне карактеристике: лидерске способности итд. 

Организација: маркетинг, финансије, операције итд. 

Личне карактеристике: жеља за успехом, интерна 
контрола, спремност на ризик, личне вредности, 
образовање, искуство итд. 

Организација: људски ресурси, култура, менаџери, 
аквизиције итд. 

Окружење: конкуренција, запослени, регулатива, купци, 
добављачи итд. 

Сатурација 

Зрелост 

Раст 

Предузетнички 
догађај 

Имплементација 

Подстицаји 
окружења 
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  Иновације у туризму 

 

Термин иновација се у туризму најчешће користи при описивању понашања предузећа, 
дестинација или појединих туристичких сектора. Када говоримо о иновацијама у туризму, 
велики проблем представља ограничено иновативно понашање у оквиру туристичке 
индустрије.  

Подршка државе је од великог значаја за развој и примену иновација у некој земљи, али 
проблем је у томе што је већи део подршке иновацијама усмерен на омогућавање 
приступа новим тржиштима, док је знатно мањи део усмерен ка унапређењу производа на 
нивоу предузећа. Велики број истраживања о иновацијама, настала су под утицајем Јозефа 
Шумпетера. По једној од типологија, иновација се односи на следеће категорије: 
иновације производа, иновације процеса, иновације менаџмента, иновације у логистици, 
као и институционалне иновације. 

Иновације производа – односе се на промену или постојање потпуно нових производа и 
услуга. Новине оваквих производа и услуга морају бити познате потрошачима, 
добављачима или конкурентима. Неки од примера нових туристичких производа односе 
се на постојање програма лојалности, догађаја са локалном традицијом, еколошки 
смештајни капацитети... 

Иновације процеса – имају за циљ да повећају радне карактеристике постојећих операција, 
уз помоћ нових технологија или променом целокупне производне линије. Значајније 
иновације процеса у туризму су: самоуслужни апарати, роботи за чишћење и одржавање и 
др. 

Иновације менаџмента – усмерене су ка промени читаве организационе структуре, 
увођење нових радних места, обука радника, унапређење кадрова... 

Иновације у логистици – теже успостављању нових комерцијалних веза. Неке од 
логистичких иновација у туризму су: интернет маркетинг, побољшање система 
аеродромског чворишта, постојање компјутерских резервационих система... 

Институционалне иновације – постављају нова правила игре у јавном и приватном 
сектору. Базиране су на бројним реформама читавог менаџмент система у туризму.  
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IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА  ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 
ТУРИЗМУ 

 

  Особине женских предузетника у туризму 
 

Уколико узмемо у обзир потребе и захтеве корисника туристичких услуга, може се 
рећи да је пословање у туризму јако тешко и комплексно. 

Савремени предузетници у туризму морају да поседују способности као и сваки други 
предузетник, међутим туристички предузетници имају одређене својствене 
карактеристике. Неке од главних специфичности предузетника у туризму, приказани су у 
следећој табели:  

                                                           
19 Ћеровић, С., Кнежевић, М., (2019): Менаџмент у хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, 
стр.165. 

Табела бр. 3: Специфичности предузетника у туризму 
1, Познавање 
туристичке 
делатности 

(познавање ситуације у међународном и домаћем туризму, 
нарочито у условима глобализованог али и регионализованог 
туристичког тржишта) 

 2, Аналитичке 
способности  

(способност решавања свакодневних управљачких проблема. 
Неопходно је  добро познавање прошлих и текућих индикатора 
продуктивности и ефикасности туристичких објеката, али и 
предузећа у целини) 

 3, Креативност и 
одлучност 

(менаџер у хотелијерству мора бити добар аналитичар окружења. 
Одлучна особа је особа од акције која, веома брзо доноси важне 
одлуке и јако добро  управља временом ) 

 4, Флексибилност (способност прилагођавања променљивим условима у окружењу, 
прилагођавање променама, присуство жеље и ентузијазма) 

 5, Иницијативност  
 

(способност и брзо предузимање акције) 

 6, Лидерство (отвореност за тимски дух, као и способност да инспирише, води и 
убеди своје непосредне сараднике) 
 

 7, Организованост (основни услов за успешно пословање, огледа се у способности 
предузетника да уочава приоритете и  уважава све факторе и 
промене) 

 8, Предузимљивост (способност да предвиди све потенцијалне догађаје и околности) 
 9, Сношење ризика (свестан одговорности коју носи за донете одлуке и резултате) 

Извор: Ћеровић, С., Кнежевић, М.,: Менаџмент у хотелијерству 19 
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Једна од основних својствених одлика жена предузетника јесте креативност, као и 
поседовање знања и вештина. Реч је о високообразованим женама, свесне постојећег 
ризика са веома развијеним предузетничким духом. Жене предузетници јако добро 
разумеју проблеме не само клијената, већ и сарадника и запослених. Успешне 
предузетнице воле тимски рад. 

„Према најновијим истраживањима која су вршена у Енглеској, жене које прихвате мушки 
приступ послу зарађују пуно више од колегиница које остају љубазне и пуне емпатије.” 20 

Напете и жене склоне наглим променама расположења зарађују знатно мање у односу на 
жене које имају самоконтролу и које су доследне у свом послу. 

 

15.1 Разлике између предузетница и предузетника 
 

“Не постоје два посве једнака предузетника. Неки су ексцентрици, други болно 
беспрекорни конформисти; неки су дебели, други мршави; неки су забринути, други 
опуштени; неки су тешке пијанице, други потпуни трезвењаци; неки су људи изузетног 
шарма и топлине, други немају већу индивидуалност него смрзнута скуша.” Пeтер Друкер 
(Peter Drucker) 

Основне карактеристике које одликују предузетника и предузетницу су доста сличне. 
Верује се да ће се у будућности, профил жене предузетника још више приближити 
профилу мушкараца предузетника. Међутим, психолошка истраживања су показала да 
постоје бројне мале разлике, на основу којих су жене у компаративној предности у односу 
на мушкарце. 

Мотивација код мушкараца и жена  углавном лежи у постигнућу. Постигнуће код 
мушкараца се огледа у жељи да се ствари обаве, док се код жена постигнуће огледа у 
остварењу крајњег циља.  

Жене су углавном склоне конкретним стварима, за разлику од мушкараца, чије је 
мишљење апстрактно. Оне најчешће послују по устаљеној мрежној или породичној 
структури, а мушкарци се воде хијерархијском војном структуром. 

Пракса показује да се жене плаше ризика, што није случај са мушкарцима који су 
напротив доста склони ризиковању. 

 Када је реч о изворима финансирања, жене предузетници се углавном ослањају на личну 
имовину или уштеђевину, док су мушким предузетницима банкарско финансирање и 
зајмови додатна опција и извор финансија.  
                                                           
20 Извор: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=159796  

https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=159796
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Жене имају много више разумевања за туђе понашање и проблеме у односу на мушкарце 
који их најчешће игноришу. Мушки предузетници много чешће показују спремност за 
конфликте и сукобе. 

Истраживања показују да мушки предузетници такође тешко признају своје грешке и 
неретко их скривају, што није случај са женама. 

Жене предузетници имају већу самоконтролу, мање су брзоплете и много стабилније у 
ставовима. Подршку проналазе у партнеру, породици а на крају и у пословним 
сарадницима, док је код мушкараца обрнуто, подршку виде у адвокатима и пословним 
партнерима. 

 

  Женско предузетништво развијених земаља 
 

Женском предузетништву се одувек придавало јако мало пажње. Неки од првих 
значајнијих научних радова на ову тему  су из 1976. године. Амерички часопис - Journal of 
Contemporary Business (Часопис за савремено пословање) објавио је рад Entrepreneurship: 
A New Female Frontier (Предузетништво: Нова женска граница) , и на тај начин је скренута 
пажња на присутност и важност женског предузетништва у свету. 

Табела бр.4 : Учешће жена у предузетништву у свету 

Јапан 23% приватних фирми су основале жене. 
Русија 64% фирми су у власништву жена. 
Кина више од 25% предузећа су основале жене 

од 1978.године. 
Немачка Жене су основале више од 1/3 свих нових 

послова од 1990.године.  
Мађарска Од 1990, жене су основале више од 40% 

свих нових послова. 
Пољска Жене учествују са 38% као власници свих 

предузећа. 
Мексико 32% послова у власништву жена су 

покренута у задњих пет година. 
САД Жене су у власништву 38% свих фирми. 
Велика Британија Жене чине ¼ приватно сектора. 
Европска Унија 1/3 нових послова започињу жене. 

Извор: Вукмировић, Н.,: Модели подршке развоју женског предузетништва 21 

 
                                                           
21 Вукмировић, Н., (2005): Научни рад: Модели подршке развоју женског предузетништва, Економски 
факултет, Бања Лука, стр.5. 



34 

На основу истраживања из 1995. године две промене које су наступиле и позитивно 
утицале на развој женског предузетништва су: доношење правне и законске регулативе о 
једнакости жена, као и обезбеђивање права на образовање и обуку за жене. 

Према светској статистици за 2012. годину, жене су поседовале 36% свих фирми, што је 
повећање од 30% у односу на 2007. годину. У топ пет земаља погодних за предузетнице, 
истичу се: САД, Канада, Аустралија, Шведска, Енглеска, док се при самом дну као земље 
где жене у предузетништву имају најмање шансе наводе: Тунис, Египат, Индија и 
Пакистан. 

  Женско предузетништво у Србији 

У приватне бизнисе жене у Србији почињу да улазе крајем 80-их и почетком 90-их 
година, али без значајније тенденције раста. Охрабрујући податак је постојање благог 
пораста предузетница у последњих седам година са 25 на 30%. То опет не мења чињеницу 
да се ради најчешће о микро предузећима, тако да су женски бизниси у просеку доста 
мањи од оних које воде мушкарци. 

Слика бр. 4: Профил просечне предузетнице у Србији 

 

Извор: https://talas.rs/2019/04/29/zensko-preduzetnistvo/  

https://talas.rs/2019/04/29/zensko-preduzetnistvo/
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  Жене предузетници у туризму 

 

Када говоримо о туризму, било да је реч о хотелској индустрији или некој другој 
туристичкој делатности, основа код одабира особе која ће обављати одређену функцију, 
треба бити радна способност а не пол. Способност се огледа у количини знања, 
спремности, ангажовања и склоности ка тимском раду. 

Главни људи у хотелијерству, морају првенствено бити дипломате јер је будућност 
предузећа у њиховим рукама. Тврдње да су за такву функцију подобни само мушкарци су 
у потпуности погрешне. 

Многе жене које су данас успешни предузетници у свету туризма, сложиле су се да су у 
процесу свог напредовања и достигнућа пролазиле трновитим путем и биле изложене 
бројним предрасудама и критикама. 

Могућности које данас жене имају када су у питању управљачки положаји су велике. 
Нажалост, иако је у пословном свету све више жена, мали број њих је на врху. 

Бројне анализе и истраживања су показала да су жене које послују у туризму јако 
успешне, јер имају много више осећаја за детаље у односу на мушкарце, креативније су и  
имају бољу комуникацију са запосленима и клијентима. 

У хотелском пословању је присутан велики број жена, првенствено у маркетингу, 
финансијској служби и служби за контролу. Последњих десетак година жене су у великој 
мери напредовале у хотелском предузетништву.  

„У хрватској хотелској индустрији, запажа се све већа заступљеност жена на водећим 
позицијама, што је врло позитивна тенденција, јер је као и свакој делатности, и 
хотелијерству потребно што више квалитетних, стручних и образованих људи, без обзира 
на пол. ”22 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Галичић, В., Ивановић, З., (2006): Жене менаџери у хрватском хотелијерству, Факултет за менаџмент у 
туризму и угоститељству, Хрватска, стр.88. 
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  Проблеми и препреке предузетница у туризму 

 

Женско предузетништво бележи тенденцију раста и има све значајнију улогу у 
привредном систему посебно када је реч о развијеним земљама. У оваквим земљама 
постоји велики број организација и удружења која пружају подршку и подстичу жене да 
се упусте у сопствено предузетништво. То нажалост није случај са земљама у развоју и 
мање развијеним земљама, где се жене суочавају са бројним економским, културним и 
политичким препрекама. Статистика показује да се жене много ређе упуштају у покретање 
сопственог бизниса. 

Осим поменутих препрека које су директно повезане са развојем земље, једна од основних 
препрека јесу финансије, без којих се ниједна предузетничка активност не може 
реализовати. Мушкарци обично имају већи извор средстава и подршке, због тога је 
женама много теже да започну било какву предузетничку активност. 

Подређеност жена је још увек неискорењена појава, посебно када се ради о власништву 
над некретнинама. Према подацима Републичког геодетског завода, тек свака четврта 
некретнина у Србији је у стопостотном власништву жена, док је 11%  у мешовитом 
поседу. 

Неписано правило, нарочито у патријархалним срединама је очекивање од жена да 
приликом наслеђивања породичне имовине, свој део оставе брату. На тај начин, 
ускраћивањем сопствене имовине, женама се ускраћује могућност и право на покретање 
било каквог бизниса, због недостатака финансијских средстава. 

Када је реч о имовини стеченој у браку, она се по закону третира као заједничка, међутим 
пракса је показала да се као власник најчешће уписује и наводи мушкарац, где се жене 
опет стављају у  подређени положај и принуђене су да, у случају развода доказују свој 
удео у власништву путем парница. 

Још један велики проблем јесте размишљање и очекивање да се о деци, старијим 
члановима породице и домаћинству брине искључиво и само жена.  

Због тога је од великог значаја несметано постојање родне равноправности и промена 
друштвених ставова о половима. 

Иако се у земљама Европске уније, бележи значајан пораст броја женских предузетника у 
Србији то није случај. Статистика показује да се жене много ређе упуштају у покретање 
сопственог бизниса. 

Сиромаштво и незапосленост такође јако негативно утичу на предузетништво у глобалном 
погледу а посебно када је реч о женском предузетништву. Неки од основних проблема са 
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којима се жене суочавају јесу: негативан пословни амбијент, већ поменути недостатак 
финансија, родне улоге и стереотипи, недовољна подршка породице и околине као и 
осећај страха и кривице. 

На основу социолошких истраживања вршених на територији Србије, резултати су 
показали да се већина активних и бивших предузетница сложила да је јако тешко започети 
сопствени бизнис у Србији, првенствено због превеликог притиска, присуства бројних 
службених лица, инспекције, неретко и рекеташа и генерално јако неповољне пословне 
средине. 

Родна неравноправност је једна од највећих препрека и проблема са којима се жена 
суочава уколико се одлучи за  покретање сопственог бизниса. Огроман број жена заузима 
став да нису прихваћене и озбиљно схваћене у послу. Чињеница је да је женама много 
теже јер су у константном процесу усклађивања породичних и пословних обавеза. “Прво 
породица, па каријера” је део васпитања које већина жена носи са собом а које је заправо 
само још једна додатна баријера. 

Подршка породице и околине је од великог значаја, посебно када се упуштамо у нешто 
нама до тада непознато, свесни ризика и непредвиђених околности. Нажалост, свесни смо 
тога да подршку углавном добијамо тек када у нечему будемо успешни.  

Многе жене у страху од неуспеха, одустају без икаквих покушаја да нешто започну, 
водећи се политиком „нисам ја за то“. 

Статистика говори да је сваки трећи мушкарац остварио свој пословни циљ, док је то 
случај са сваком десетом женом. Мушкарци који нису успели у својој пословној намери, 
најчешће се враћају свом старом послу, поучени искуством претходног пословања. 
Нажалост, многе жене немају алтернативу у послу, па је због тога и страх већи. 

Велики проблем са којима се жене суочавају јесте несигурност, нису свесне својих 
квалитета и способности, или су потцењене од стране других.  

Мушкарци су од малена упознати са важношћу тимске игре, истрајности, прихватању 
пораза и неуспеха, док жене у поразу виде потпуни губитак и крај, најчешће стављају 
тачку и више се не враћају на старо.  

Како би се превазишли сви поменути проблеми, јако је битан рад, професионалност и 
коректност, као и прихватање тимског рада, јер како кажу – кад идеш сам, идеш брже, али 
када идеш у групи, стићи ћеш даље.  
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19.1 Женска права, стереотипи и сексуална објективизација 

 

Истраживања показују да жене у туризму трпе специфичну дискриминацију. Њима се 
непрестано ускраћују водеће и одговорне позиције и углавном су предодређене за ниско 
квалификована и слабо плаћена занимања.  

Сексуална објективизација је још један проблем, са којима се жене у туризму сусрећу. 
Студије су показале да се од жена које послују у оквиру туристичке индустрије, очекује да 
се облаче атрактивно и да увек изгледају лепо. Најчешће се упошљавају младе, витке и 
згодне девојке. Неретко се дешава да се оне пласирају као део туристичког производа. У 
брошурама и другим туристичким пропагандним материјалима се приказују провокативне 
фотографије девојака, и оне постају фокус, иако су такве брошуре предвиђене за 
промоцију одређених туристичких дестинација, производа и услуга.  

„Конвенција Уједињених нација о уклањању свих облика дискриминације жена (CEDAV) 
и Универзална декларација о људским правима, морају бити основа за бављење људским 
правима и питањима женских права у туризму.”23 

 

  Модели подршке развоју женског предузетништва 

 

С обзиром да је учешће жена у предузетништву све већа појава, многе земље су 
покренуле иницијативу како би пружиле подршку овом сектору. У наставку ћемо 
поменути неке од успешних иницијатива за развој женског предузетништва у европским 
земљама. 

♥ Пословни центар за жене, Аустрија – центар је основало Министарство за жене у 
Бечу. Овај информативни центар пружа женама подршку код оснивања посла, све 
неопходне информације, обуку, размену искуства, као и разне индивидуалне и 
групне програме. 

♥ Агенција за женско предузетништво, Финска – основни циљ оснивања ове агенције 
јесте подстицај женског предузетништва. Агенција нуди бесплатне савете и обуку 
од стране искусних и успешних предузетница, женама које тек започињу свој 
бизнис. 

                                                           
23 Hemmati, M. (1999), Gender and Tourism: Women’s Employment and Participation in Tourism, UNED-UK’s 
Project Report, UNED, London. 
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♥ Гарантни фонд за жене, Француска – с обзиром да је програм финансирања главни 
проблем који жене имају при оснивању бизниса, овај програм има за циљ да 
помогне женама предузетницима у приступу финансијским средствима. 

♥ Програм за подстицање женског предузетништва, Грчка – овај програм има за циљ 
пружање подршке женама при стварању модерних самоодрживих предузећа. 
Конкретно се односи на подручје производње, услуге, туризма, као и коришћење 
нових технологија и иновација. Програм пружа и значајну финансијску подршку. 

♥ Продавница оснивања бизниса, Италија – програм помаже женама у 
превазилажењу бирократских препрека. 

♥ Жене у мрежи, УК – полазна основа ове иницијативе је интернет и његов огромни 
значај. Постоји портал, путем кога жене могу пронаћи све неопходне информације. 
Оне такође путем овог портала могу приступити осталим чланицама иницијативе, 
што пружа могућност повезивања и остваривања комуникације са другим 
предузетницама. 
 

У Србији, постоји Удружење пословних жена, које сваке године додељује награду за 
предузетницу године под називом Цвет успеха за жену змаја. Пре две године је 
обележило двадесет година постојања. Удружење представља највећу националну 
организацију жена предузетница. Основни циљ овог удружења је побољшање 
пословне климе, охрабривање власница предузећа у ширењу бизниса, утицај на развој 
малих и средњих предузећа као и јачање веза између жена предузетница на локалном, 
регионалном и међународном нивоу.  
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ЗАКЉУЧАК 

 
 

Када говоримо о предузетништву, морамо узети у обзир да се ради о једном 
сложеном и комплексном феномену. Како каже народна изрека “без ризика нема 
профита”, тако се и у предузетништву, као његова два најзначајнија елемента, издвајају: 
спремност на ризик и склоност ка иновацијама. 

Предузетник је неко ко улаже велики напор, време и знање у стварању нечег корисног и 
вредног, прихвата постојећи ризик у циљу стицања добити, личног задовољства и 
независности. Он мора да препозна све могућности које тржиште пружа и да зна како да 
их искористи. Било да је реч о рођеном или стеченом предузетнику, чињеница је да без 
напорног рада успешност није могућа. 

Пракса је показала да у Србији предузетнички дух још увек није развијен у довољној 
мери, посебно када је реч о иновативности и предузимљивости. Када је реч о пословним 
подухватима, наклоност је још увек усмерена ка јавном сектору, док се знатно мањи број 
људи опредељује за покретање сопственог бизниса. 

Успешност предузетништва у туризму у директној је зависности од спремности 
туристичких сектора да послују у складу са променама на тржишту. За разлику од осталих 
видова предузетништва, предузетништво у туризму је карактеристично јер пружа 
могућност комбиновања бројних услуга. 

Женско предузетништво је неправедно запостављено. Жене предузетнице у туризму, али и 
другим привредним гранама се нажалост и у 21.веку, суочавају са бројним препрекама, 
проблемима и предрасудама у свом пословању, посебно када је реч о родној 
равноправности. Њима су ускраћене многе могућности. Основне предности које жене 
имају у односу на мушкарце а које су од великог значаја за предузетнички дух јесу: 
креативност, имају већу самоконтролу и поседују много више разумевања за проблеме 
читаве корпорације. Велики проблем за сваку потенцијалну предузетницу представља 
усклађивање приватних и пословних обавеза. Наметнуте су им поједине обавезе као 
типичне женске, попут одржавања домаћинства, брига о деци и породици. 

У будућности је неопходно да се не само Законом регулишу права жена, већ да то заиста 
буде примењено и у пракси. Женама се мора дати могућност и шанса за напредовање. 
Морална подршка је важна, али не и довољна. Финансијска подршка је неминовна, јер је 
недостатак финансија једна од главних препрека, над којом жене одустају од сваке жеље 
да започну сопствени бизнис. Иако је Лав Николајевич Толстој говорио да жена 
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представља  камен спотицања за каријеру једног човека, сматрам да је исправније водити 
се начелом да “иза сваког успешног мушкарца, стоји јака жена”. 
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