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УВОД 
 

Традиционални прилази менаџменту, који се заснивају на концептима који су 
настали у производним предузећима, у дужем временском периоду нису 
задовољавајући. Наведено истиче потребу развоја стратегијског менаџмента, 
оперативног менаџмента, маркетинга и организације посебно за терцијални сектор. 
Превасходан задатак менаџмента услуга састоји се од континуираног пружања услуга 
високог квалитета. Понуда услуга високог квалитета доводи до повећања сатисфакције 
потрошача, већег броја лојалних потрошача и значајног повећања добити. Менаџмент 
услуга представља способност осмишљавања и обликовања понуде и стратегије услуга 
и, с тим у вези, процес пружања услуге. 

Предузећа на тржишту услуга су изложена тржишној ситуацији и структури 
конкуренције која је подложна сталним променама. Значајно се повећала конкуренција 
путем квалитета, цене/трошкова и времена на тржишту услуга. Успешни понуђачи 
услуга налазе се пред задатком да пружају услуге већег квалитета од очекивања 
потрошача да би на тај начин извршили диференцирање услуга у односу на 
конкуренцију.  

У тежњи за побољшањем квалитета услуга у хотелима менаџери веома често 
сусрећу са проблемом мерења квалитета услуга. Прво, менаџери у хотелу не знају које 
димензије квалитета су им значајне приликом процењивања квалитета услуга у хотелу 
и друго, менаџери најчешће немају поуздане методе за утврђивање очекивања и 
перцепције хотелских гостију у погледу квалитета услуга. 

Узимајући у обзир наведене чињенице, основни циљ овог рада је да се оцене 
очекивања и перцепције гостију који бораве у хотелу Тами, израчунавање разлике 
између доживљеног и очекиваног квалитета услуге и утврђивање детерминанти 
квалитета које су најзначајније за потрошаче.  

Поступци мерења квалитета који су оријентисани на задовољство односе се на 
поређење очекивања потрошача и стварно опажене, односно доживљене услуге после 
њеног извршења. Задовољство или незадовољство је реакција на запажену разлику 
између очекиваног и доживљеног учинка, тј. задовољство или незадовољство је везано 
за ситуацију и, према томе, претпоставља као предмет посматрања конкретан догађај 
потрошње који је доживео сам потрошач.  

Истраживање ставова, као и истраживање сатисфакције се базира на методи 
испитивања, која представља најчешћи и најважнији метод прикупљања података. У 
раду је коришћен лични интервју. 

Основа за спровођење методе испитивања су стандардизовани упитници са 
једноставном или дуплом скалом. Док се код једноставне скале, по правилу, уз помоћ 
Ликертове скале обухвата запажање квалитета имајући у виду поједине атрибуте или 
укупно очекивање потрошача пре коришћења услуге и то упореди са искуствима после 
извршене услуге. На основу дупле скале развијен је један од најпознатијих 
мултиатрибутивних поступака за мерење квалитета услуге под називом SERVQUAL. 
Овај поступак је брзо прихваћен у теорији и пракси маркетинга крајем осамдесетих 
година прошлога века. Заснован је на стандардном упитнику од 22 ставке, који је 
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обликован да покрије пет димензија квалитета услуге: опипљивост, поузданост, 
реагибилност, конкурентност и емпатију. Предмет испитивања у првим димензијама 
упитника су аспекти потенцијала услуге, док се димензије од 2 до 5 односе на процес и 
резултат услуге. За сваки исказ су формулисана два одговора. Једном се испитују 
очекивања потрошача у вези са квалитетом услуге („то би тако требало да буде“), а 
други пут се испитује доживљена услуга („то је тако“). Техником SERVQUAL се мери 
разлика између очекиване и доживљене услуге. 

Модел за мерење квалитета услуга коришћен у овом раду, настао је као резултат 
детаљне анализе SERVQUAL модела. Упитник се састоји из два дела која обухватају по 
24 питања. Први део се односи на очекивања гостију и обухвата пет детерминанти 
квалитета које су преузете из оригиналног SERVQUAL модела. Други део упитника, 
који садржи исте детерминанте и питања, коришћен је за мерење перцепције квалитета 
услуга гостију у хотелу Тами. 

Подаци прикупљени анкетирањем хотелских гостију унети су у SPSS базу 
података и све даље анализе спроведене су помоћу статистичког пакета за друштвене 
науке SPSS (Statistical Package for Social Science). За анализу добијених података 
коришћени су статистички методи дескриптивна статистичка анализа и Т-тест 
независних узорака, помоћу којег је извршено поређење доживљеног и очекиваног 
квалитета услуга на нивоу значајности од 0,01. 
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I Квалитет услуга у хотелијерству 

1. Карактеристике услуга 

 

Многобројне дефиниције услуга настале су током развоја економске мисли. 
Историјски, дефиниција услуге датира још из педесетих година XVΙΙΙ века, када су је 
физиократи дефинисали као „све активности сем пољопривредне производње“. 
Полазећи од ове дефиниције Смит је истакао да су услуге „све активности које не 
завршавају у опипљивим производима“. Са променама у привреди и друшву, у науци је 
настављено са изношењем различитих дефиниција о томе шта су услуге. Међутим, 
„показало се да није ни мало једноставно прецизирати појам услуга и јасно га 
дефинисати. Услуге представљају групу веома хетерогених активности за чије 
дефинисање још увек није могуће пронаћи јединствен и у потпуности адекватан 
приступ.“1 

Котлер услугу дефинише на следећи начин: “Услуга је било који чин или дело 
које једна страна може понудити другој, које је у основи неопипљиво и које за 
последицу нема никакав вид власништва. Производња услуге може, али не мора бити 
везана за физички производ.“2 Услуга дакле укључује све економске активности чији је 
резултат генерално посматрано неопипљива форма која се углавном троши на месту 
где се и производи и пружа корист за особу која ту услугу купује.  

Из наведене дефиниције произилазе и неке од основних карактеристика услуга. У 
литератури се аутори донекле размимоилазе у погледу тога које су карактеристика 
услуга, али те разлике нису суштинске, већ више последица нешто другачијег приступа 
изучавања, као и нивоа аналитичности и сврхе посматрања. Специфичне 
карактеристике услуга их уједно и разликују од класичног схватања производа 
(физичког добра). 

 Као најзначајније карактеристике услуга, око којих постоји и  највећи степен 
слагања међу научницима из ове области, можемо издвојити: 

1) неопипљивост услуге; 

2) хетерогеност (варијабилност) услуге; 

3) недељивост односно истовремено се  производе и користе услуге; 

4) пролазност (нетрајност) услуге. 

 Иако је делимично садржана у неким од претходно датих, треба издвојити и још 
једну карактеристику услуга, а то је немогућност поседовања услуге. 

Неопипљивост представља најосновнију разлику између производа и услуге. 
Производи су опипљиви, а услуге су неопипљиве. Неопипљивост услуга значи да се 
                                                           
1 Јелисавац, С., Услуге на међународном тржишту, Mеђународни проблеми,  вол. 60, бр. 4, Институт за 
међународну политику и привреду, Београд, 2008., стр. 538. 
2 Котлер, Ф., Келер, К., Маркетинг менаџмент, преводиоци 12. издања: Лаловић, Б., Лучић, М., 
уредници: Глигоријевић, М., Богетић, З., Београд,  Дата Статус, 2006., стр. 402. 
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услуге не могу видети, пробати, осетити, чути или омирисати пре њихове куповине. 
Потрошач може знатно теже оценити услугу пре куповине. Нпр., путници који користе 
услуге авио-компаније, пре полетања авиона имају само авионску карту и обећање да 
ће безбедно и удобно бити превезени до одређене дестинације. Куповином услуге се 
купује неопипљиво уживање, незаборавни догађаји, сећања и успомене који се могу 
поделити са другима.  

Код неких услуга, њихова неопипљива природа ствара потешкоће у процени 
после коришћења. На пример, није једноставно утврдити колико је темељно 
сервисиран аутомобил одмах након оправке.3 

Иако је сама услуга неопипљива, варира учешће услуге у односу на производ у 
склопу целокупне понуде. Према Котлеру распон се креће од чистог производа до 
чисте услуге. У том смислу могуће је разликовати пет категорија понуде: 

1. чист опипљив производ – то су производи као сапун, паста за зубе и сл.кад 
нема потребе за услугама, 

2. опипљив производ уз одређене услуге – продаја аутомобила уз гаранцију, 
сервис и упутство за руковање и одржавање, 

3. хибрид – када се понуда састоји од једнаког дела производа и услуге – у 
ресторан се иде због хране и услуге, 

4. главна услуга коју прати мање производа и услуга – нпр. превоз авионом, и  

5. чиста услуга – када се понуда састоји само од услуге – нпр. психотерапија, 
прогноза времена, масажа. 

 Хетерогеност односно проблем стандардизовања услуге је следећа 
карактерисика која услуге одваја од физички опипљивих производа. Два ресторана из 
истог ланца могу да имају варијабилну односно хетерогену услугу у зависности од 
способности њихових менаџера и запослених.4 Обзиром на чињеницу да услуге 
представљају процесе, односно да се услуга пружа у интеракцији између запосленог и 
потрошача, услед различите ситуације коришћења, али пре свега и особе која ту услугу 
пружа, те других елемената, тешко је извршити стандардизацију услуга. То није случај 
са класичним производима. Ипак проблем није само на страни понуде, тј. особа које 
пружају услугу, јер је у овом сегменту доста учињено да се достигне што је већи 
степен уједначености, већ проблем може постојати и на страни потрошача, тј. 
корисника услуга. Наиме, у очима различитих потрошача услуга може бити различито 
перципирана, као што се и њихови захтеви у погледу извршавања услуге могу 
разликовати. Пример за то је фризерски салог где долазе различите особе са 
различитим захтевима, код различитих фризера и уз различито виђење ефеката. 

За разлику од производа, који се прво производе од стране одређеног предузећа, 
затим продају (преко дистрибутера) и на крају користе од стране потрошача, код 

                                                           
3 Џобер, Д., Фахи, Џ., Основи маркетинга, преводилац: Вујанович, Б., Дата статус, Београд, 2006., стр. 
179. 
4 Џобер, Д., Фахи, Џ., цит. дело, стр. 181. 
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услуга се услуга прво купује, а затим производи и конзумира од стране потрошача у 
исто време при чему је потропач саставни део процеса производње и испоруке услуге. 
У случају негазираног сока, предузеће купује воће и неопходне састојке, производи 
финалан производ (нпр. сок у тетрапаку и од 1 литра), пакује и испоручује до 
продајног места. После одређеног времена (нпр. 20 дана стајања на полици у 
супермаркету) потрошач купује сок и конзумира у свом стану у току сутрашњег дана. 
Поред тога што одређене претпоставке за пружање услуге морају постојати (поред 
претпоставки за само обављање превоза – авион, људи и сл, ту су и неки производи као 
храна, пиће итд.), потрошач у исто време конзумира услугу (путује) када се она и 
производи (пилот који управља авионом, стјуардесе које служе брину се о путницима и 
дају информације итд.). и утиче на перцепцију других потрошача (нпр. досадни 
сапутник који се свађа се са свима око себе укључујући и стуардесе сигурно ће утицати 
на перцецију пружене услуге путовања авионом). 

Пролазност, односно нетрајност услуге, проистиче из чињенице да она не може 
бити ускладиштена, сачувана, препродана или враћена. Пријатна вечера у ресторану, 
путовање авионом до неке дестинације, летовање, преглед код лекара, шишање и друге 
услуге не могу накнадно бити враћене, нити сачуване па употребљене касније или 
продате неком другом. Зато је код услуга битно ускладити њихову понуду и тражњу. 
На пример, ако хотел има већи степен искоришћености капацитета радним данима у 
односу на викенд, његов задатак је да усклади понуду са тражњом односно да повећа 
тражњу током викенда. Наведено може да подразумева смањење цена услуга током 
викенда или повезивање употребе услуга хотела са слободним активностима као што 
су голф, риболов или пешачење.5  

Немогућност власништва над услугом је директна последица њене 
неопипљивости и немогућности чувања тј. пролазности. Плаћање се односи на 
коришћење конкретне услуге, док средства за пружање услуге остају у власништву 
даваоца услуге. Код физичких добара, куповином потрошач постаје власник производа 
и може радити са њим шта жели (вино може да поклони, попије, дода јелу, стави у 
подрум, прода неком другом итд.). Са друге стране,када се пружа услуга, она не 
постоје власништво оне особе која је платила за њу. Купац у ствари купује одређено 
време и сам процес вршења услуге, као нпр. адвокатске услуге, преглед лекара и сл. 
Овде треба направити разлику између самог чина услуге и одређених права на вршење 
услуге. Када се купи карта за позориште то је куповина права да се користи одређена 
услуга (гледање представе у овом случају). Уколико се карта поклони неком, он може 
гледати ту представу, али не може поклонити неком осећај уживања у позоришној 
представи (осим преносећи искуства кроз причу). 

 

 

 

                                                           
5 Џобер, Д., Фахи, Џ., цит. дело, стр. 181. 
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2. Квалитет услуга у туризму 

 

Врло често се поставља питање – шта је квалитет? Занимљиву дефиницију 
квалитета услуга у хотелијерској  индустрији  даје  Авелини  Хољевац: „Квалитет 
значи достигнуће утврђених стандарда и њихово стално одржавање, дакле, сталан 
процес“.6 Дефинисање  квалитета  мора  бити  руковођено  захтевима  потрошача. У 
прилог овом ставу говоре и бројне дефиниције квалитета које се могу наћи у домаћој и 
иностраној литератури.  Квалитет производа представља комплексан  скуп  особина  
које  одређују  степен  прикладности  у  складу  са  његовом  наменом. Квалитет је 
интегрална целина својстава производа. Квалитет неког производа је мера његове 
корисности, односно прикладности да задовољи захтеве потрошача. На који год начин 
дефинишемо квалитет једно је сигурно – за потрошача је прихватљив само онај 
квалитет који је у складу са његовим очекивањима. 

Прве  теорије  о  квалитету  услуга  и  њиховим  димензијама  постављене  су 
осамдесетих година прошлога века. Грунрус (Grооnrооs) је представио две димензије 
квалитета: техничку и функционалну.7 Технички квалитет се односи на резултат 
добијене услуге, а функционални на процес пружања услуге. 

 

 

2.1. Дефинисање и значај квалитета услуга 

 

Појам квалитет потиче од латинске речи qualitas која означава каквоћу или 
својство.8 Према једној од најстаријих дефиниција овај појам означава нешто добро.9 
Када је у питању примена овог појма постоје различити приступи. У наставку ћемо 
навести неки од њих који су са аспекта потрошача најзначајнији за развој концепције 
потпуног квалитета. Филип Крозби, посматра квалитет као одсуство грешака које се 
постиже кроз активности предузећа.10 Квалитет представља испуњење захтева које 
поставља предузеће, у смислу потпуног одсуства грешака (“zero defects“). По њему је 
квалитет бесплатан, уколико се активност или задатак добро обави први пут. Крозби је 
приметио да предузећа за унапређење квалитета издвајају 15-20% прихода од продаје, 
док предузећа која имају добар менаџмент издвајају само 2,5% прихода од продаје. 
Стандард одсуства грешака значи да се предузеће мора усмерити на спречавање 
грешака уместо на детектовање и исправљање истих.11 Деминг, који је своје моделе 
система квалитета развијао у Јапану, где је и успостављена награда за квалитет која 

                                                           
6 Авелини-Хољевац  И., Управљање  квалитетом  у  туризму  и  хотелској индустрији, Факултет за 
туристички менаџмент, Опатија, 2002.  
7 Groonroos, C., Strategic Management and Marketing in the Service Sektor, Swedish School of Economic and 
Business Administration, Helsinki, 1982. 
8 Головић, Б., Лексикон Српско-Латинских речи и изрека, Народна књига, Београд, 2007. 
9 Авелини Хољевац, И., цит. дело, стр. 3.   
10 Evans, J., Quality & Performance Excellence, 2006, str. 34-35. 
11 Evans, J., Quality and Performance Excellence, 2005, str. 10-12. 
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носи његово име, имао је другачији приступ од Крозбија. Он је формулисао читав 
програм од 14 тачака, намењен менаџерима, за успешну реализацију квалитета:  

1.  Створити постојаност потребе запобољшањем производа и услуге ради постизања 
конкурентности, опстанка посла (предузећа) и радних места.  

2.  Усвојити нову филозофију. Налазимо се у новом економском раздобљу, западни 
менаџмент мора бити свестан изазова, мора научити шта је одговорност и преузети 
нову филозофију.  

3.  Прекинути зависност о инспекцији ради постизања квалитета. Елиминисати потребу 
за масовном инспекцијом уградњом квалитета у производ.  

4.  Прекинути с праксом набављања на темељу цене, уместо тога смањити укупне 
трошкове. Окренути се само једном добављачу за сваки производ, на темељу 
дугорочног односа, лојалности и поверења.  

5.  Константо побољшавати саставпроизводње и услуга како би побољшали квалитет и 
продуктивност и тако константно смањивати трошкове.  

6.  Увести обуку на сваком радном месту.  

7.  Увести лидерство, циљ надгледања (контроле) треба бити помоћ људима, машинама 
и опреми у циљу побољшања ефективности и ефикасности њиховог рада. Надгледање 
менаџмента треба побољшати као и систем надгледања запослених у производњи.  

8.  Истерати страх, тако да свако може делотворно радити за предузеће. 

9.  Срушити препреке међу одељењима. Људи који раде на истраживању, обликују 
дизајн, продају или производе треба да раде као тим како би предвидели проблеме 
производње и коришћења који се могу јавити код производа и услуге.  

10. Елиминисати пароле, подстицање и циљеве којима се тражи рад без грешака и нови 
степени продуктивности. Такве пароле само стварају супарничке односе јер већина 
узрока лошег квалитета и лоше продуктивности се налази у самосмсистему и заправо 
су изван моћи извршитеља.  

11. Елиминисати радне стандарде (квоте) у производњи и заменити их лидерством.  

12.  Уклонити препреке које одузимају запосленоме право да се поноси својим радом 
(укинути годишње мерење резултата рада и циљани менаџмент, увести контролу 
квалитета поред контроле квантитета).  

13.  Увести интезиван програм образовања и самоунапређења.  

14.  Нека сви у предузећу учествују у спровођењу трансформације, она је задатак 
сваког појединца.12 

Наведени постулати Деминговог програма у потпуности су садржани у данашњим 
стандардима система управљања потпуним квалитетом и системи обезбеђење 
квалитета у предузећима, ISO 9000:2000.  

                                                           
12 Авелини Хољевац, И., цит. дело, стр. 41-42. 
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Норман посматра концепт квалитета кроз неколико различитих аспеката као што 
су: квалитет производа или output-а; квалитет процеса и квалитет производње или 
система испоруке. Према њему квалитет представља генералну филозофију која 
прожима цело предузеће.13 Квалитет, према Норману, у услужном сектору је 
специфичан по томе што услуга настаје у оном тренутку када се пружа потрошачу, 
који је истовремено конзумира. Према томе, испорука услуге се мора пажљиво 
планирати како би се створили предуслови за остваривање жељеног квалитета услуге. 

 Квалитет је могуће дефинисати са два аспекта:1) са аспекта производа и услуга, 
и 2) са аспекта потрошача. Према ISO 8402 квалитет, са аспекта производа и услуга, 
представља «укупност особина и карактеристика производа на којима се темељи 
њихова способност да задовоље изричите или очекиване захтеве». Данас преовладава 
други аспект, који полази од потрошача и у том смислу је квалитет „ниво задовољења 
потреба и захтева потрошача, односно, усклађеност с њиховим све већим захтевима и 
очекивањима“.14 Већина савремених аутора полази од другог аспекта, односно од 
потрошача приликом дефинисања појма квалитет услуга. Наводимо неке од тих 
дефиниција: 

- „Квалитет је испуњење захтева купаца, при чему је купац тај који одлучује да ли су 
његови захтеви испуњени.“15  

- „Квалитет са аспекта тржишне привреде представља способност производа да 
задовољи дате потребе потрошача, а уједно одражава степен или меру до које су те 
исте потребе задовољене.“16  

- „Квалитет је у налажењу начина да се креира вредност за потрошача и да се она 
достигне. У том контексту од посебне је важности да се потребе потрошача утврде на 
прави начин. Уколико то није урађено квалитет се не може постићи. Сазнања о томе 
шта потрошачи желе, затим треба превести у спецификације тражње за услугама, а 
онда, у следећем кораку спецификације тражње морају бити трансформисане у 
конкретне услуге.“17 

- „Квалитет представља свеобухватност односа између пружаоца услуга 
(функционални аспект) и карактеристика производа (технички аспект) који имају за 
циљ да обезбеде сатисфакцију потрошача.“18 

Група стручњака, припадника америчке школе (Parrasurman, Zeithaml и Berry), 
сматра да не постоји до краја једнакост између сатисфакције потрошача са квалитетом 
услуге, као и да на сатисфакцију потрошача делују и други фактори: личне 
карактеристике, цена, услужни амбијент и ситуациони фактори. Односно, потрошач 
вреднује више димензија приликом процене квалитета. Међутим, висок квалитет 

                                                           
13 Ћосић, М., Управљање квалитетом туристичких услуга, Чигоја, Београд, 2007., стр. 53-54.  
14 Авелини Хољевац, И., цит. дело, стр. 43. 
15 Frehr, U., Total Quality Management: Unternehmensweite Qualitätsverbesserung Ein Praxis-Leitfaden für 
Führungskräfte, Hanser, 1994. 
16 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010., стр. 150. 
17 Ћосић, М., цит. дело, стр. 53-54. 
18 Cooper, C. Fletcher. J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S., Tourism Principles and Practice, 2005, стр. 582. 
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производа и услуга креира и одражава висок степен сатисфакције потрошача. Група 
коју предводи Groenroos, родоначелник скадинавске школе, сматра да је квалитет 
услуге „производ процеса евалуације, у коме потрошачи упоређују своја очекивања са 
услугом коју су добили“. На тај начин они поистовећују сатисфакцију потрошача са 
квалитетом услуге.  Мејер и Матмилер су развили модел квалитета који се односи на 
различите фазе пружања услуга а који представља међусобне односе четири 
»субквалитета«.19  

 

 

2.2. Квалитет у услужном сектору 

 

Квалитет представља вредност која прожима све поре савременог привредног и 
друштвеног живота. Он је незаобилазан термин у теорији и пракси савременог 
менаџмента, организације, образовања и пословања свих привредних субјеката. Као 
кључна компонента вредности производа, односно услуге, квалитет данас представља 
најзначајније обележје и једно од најјачих конкурентских средстава сваког предузећа 
на међународном тржишту. Због тога се време у коме живимо и време које долази 
може назвати време квалитета. 

Савремени концепт квалитета, као нова филозофија пословања, представља 
творевину која је утемељена у Јапану. Касније су овај концепт преузеле остале земље 
света. Пионирски покушаји развоја теорије и праксе унапређивања квалитета везују се 
за имена стручњака америчке компаније Western Electric Company - Walthera Shewarta, 
Georga Edwardsa, Harold Dodgea и Edvardsa Deminga. Ова група стручњака 
успоставила је основне поставке система обезбеђења квалитета (Quality Assurance) и 
развила значајан број техника за његово унапређивање. Теоријске приступе америчких 
стручњака за квалитет, пре свега Edwardsa Deminga и Josepha Jurana, први су 
применили Јапанци. Поред наведених америчких стручњака значајну улогу у развоју и 
примени овог концепта имао је и Kaoru Ishikava, први секретар Јапанског удружења 
научника и инжењера (ЈУСЕ). Прихватајући и развијајући изазове теоријских поставки 
наведених стручњака најпознатије јапанске компаније почетком друге половине 
прошлог века постају синоним врхунског квалитета. „Опседнутост“ квалитетом, кроз 
непрестано унапређење свих процеса, повећање продуктивности и смањење трошкова, 
код великог броја компанија резултира изузетно ефикасном производњом која доводи 
до повећања вредности производа и услуге. Јапански производи, као резултат 
револуције квалитета, убрзо постају хит у погледу квалитета и цена и освајају светско 
тржиште. Нико више није затварао очи пред новим приступом управљања, јер се 
схватило да не постоји други начин за достизање врхунског нивоа квалитета.  

Американци су са закашњењем, тек после експанзије јапанских производа (пре 
свега аутомобила и електронике) на америчком тржишту, прихватили и применили 

                                                           
19 Ћосић, М., цит. дело, стр. 83. 
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концепт квалитета као нови стуб савременог менаџмента. Заправо, они су пресликали 
концепт квалитета из јапанске филозофије, чији су творци били њихови сународници. 
Тако, осамдесетих година прошлог века квалитет постаје модни хит и у Америци. 
Најпознатије америчке компаније, попут FORD COMPANY, GENERAL MOTORS, 
XEROX и др., примењујући искуства Јапана прихватају квалитет као идеју водиљу у 
свом пословању. Од 1984. године квалитет постаје национални приоритет у 
Сједињеним Америчким Државама. Европа је пројектом 1992. године одговорила 
Јапану и САД. 

Квалитет као вредност производа и услуге добија централно место у пословној 
политици предузећа. Без сертификата о испуњености услова утврђених стандардима 
серије ISO 9000 нема места производима и услугама у земљама Европске уније. Земље 
Јужне и Источне Азије убрзо су прихватиле изазове револуције квалитета и 
захваљујући томе постижу изузетне резултате. Центар економске моћи је пребачен у 
ове земље. Производи ових земаља су захваљујући високом квалитету и ниским 
ценама постали конкурентни у читавом свету. 

 Прихватајући савремени концепт квалитета као начин пословања, услужни 
сектор привређивања (саобраћај, туризам, трговина, угоститељство, комуникације, 
туристичке агенције, инжењеринг, банке, осигурање, финансије, управљање, дизајн и 
друге области које као резултат активности немају физички опипљив производ) у 
другој половини XX века доживљава пуну експанзију. Захваљујући опредељењу за 
квалитет, уз пораст животног стандарда и повећање дохотка по глави становника; 
развој и примену нових технологија; појаву нових производа као резултат тзв. 
„високих технологија“ које су допринеле појави нових врста услуга; повећање старосне 
границе становништва, што се одразило на повећани обим путовања ове категорије 
становништва и повећање специјализација у оквиру националних економија, овај 
сектор привређивања данас има доминантну улогу у међународном привредном 
развоју. Експанзија услужног сектора огледа се у константном повећању улоге овог 
сектора у: међународној трговини, друштвеном  производу и запослености. 

Све прогнозе указују да се очекује наставак тренда повећавања улоге услуга у 
привредама развијених земаља, али и земаља у развоју и у наредном периоду. Раст 
овог сектора, нешто слабијег интезитета, и промене у структури привреде биће 
присутне и код мање развијених земаља и земаља у развоју. Ова очекивања везују се за 
све значајније делатности услужног сектора, а посебно за оне које се заснивају на 
примени савремених информационих технологија. 

 

 

2.3. Одреднице квалитета у туризму 

 

Туристичке услуге су хетерогене са становништва квалитета, простора и времена, 
стога се процес пружања туристичких услуга мора посматрати јединствено кроз 
обезбеђење сихронизованости овог процеса у погледу квалитета, времена и простора. 
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Са становишта развоја туризма, потребно је тежити обезбеђењу квалитетне туристичке 
услуге у целини, јер то обезбеђује и оптимално задовољење потреба домаћих и страних 
туриста, с једне стране, као и остваривање повољних резултата пословања учесника у 
задовољењу туристичких потреба, с друге стране. 

Слика 1 – Опажени (перципирани или доживљени) квалитет услуге 

 
Извор: Cooper, C. et all, Tourism Principles and Practice, Pearson Harlow, 2005, pp. 135. 

Одређивање значења и суштине квалитета у услужном сектору далеко је 
комплексније него код традиционалних физичких опипљивих добара. Основно код 
схватања квалитета у услужном контексту је то што се при његовом дефинисању и 
утврђивању полази од потрошача, односно од његовог схватања и поимања квалитета. 
Из овога произилази да је квалитет способност производа или услуге да испуни или 
надмаши потрошачева очекивања. Квалитет туристичких услуга се оцењује приликом 
њиховог коришћења/пружања и потрошачи процењују степен квалитета кроз своју 
сатисфакцију, дакле доминантан је аспект потрошача. Грунрис (Gronroos) говори о 
опаженом квалитету услуге који представља разлику између очекиване и опажене 
услуге (Слика 1). 

Дакле, квалитет у туризму је потребно посматрати са аспекта потрошача јер је 
задовољство, односно сатисфакција, потрошача представља једино право мерило 
квалитета туристичких услуга. Квалитет са аспекта потрошача зависи првенствено од 
њихових очекивања. Туриста који планира путовање током годишњег одмора 
првенствено ће кренути од временског периода који има на располагању и новчаних 
средстава које је у могућности да издвоји за то путовање. Он ће очекивати да добије 
најбољи могући квалитет за свој новац, тј. највећу вредност (енгл. value for money). 
При томе се претпоставља да је реч о реалним очекивањима што подразумева се да 
потрошачима свест о разлици у нивоу квалитета услуге који се нуди у нпр. хотелима са 
три звездице и хотелима са пет звездица. Туриста ће, као потрошач, бити одушевљен 
уколико перципирани квалитет буде већи од његових очекивања. Међутим, врло је 
вероватно да ће бити разочаран уколико је квалитет неке услуге испод његових 
очекивања што може довести до незадовољста чак и уколико су друге услуге током 
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путовања биле веома задовољавајуће. Тако нпр. агенција, организатор путовања треба 
да води рачуна о томе да пакет услуга које нуди буде усклађен у смислу цене и 
квалитета, при чему се не сме изводити само проста финансијска рачуница која би 
довела до тога да хотел у једном месту у којем туриста борави буде пет звездица а у 
наредном три звездице.  

Наглашене одреднице квалитета упућују на уобичајене неопозиве критеријуме 
који су потрошачу од велике важности, без обзира на категорију и класу производа, 
или софистицираности услуге у туризму. Утврђивање квалитета услуге у туризму са 
аспекта потрошача се врши путем одредница квалитета. Већина аутора издваја пет 
основних одредница квалитета услуге:20 

1. Опипљивост подразумева физичку компоненту услуге, односно све оно што се 
може видети, опипати, користити, нпр: физичке погодности (већи простор за ноге 
испред седишта у авиону или величина хотелске собе), изглед особља и амбијента, 
опрема која се користи и сл. 

2. Поузданост подразумева конзистентност перформанси услуга. Сатисфакција и 
лојалност потрошача је кључно у свим услужним делатностима, а нарочито у туризму. 
Способност пружаоца услуге да задобије поверење корисника је један од изузетно 
значајних елемената перцепције квалитета. Предузеће треба да пружи добру услугу 
„први и сваки следећи пут“ како би постигло добру репутацију. Поузданост је важна 
како у смислу обезбеђивања оног што је обећано, тако и онога што се подразумева:  

- Прецизност приликом издавања рачуна и наплаћивања;  

- Обезбеђивање поверљивости и сигурности личних података потрошача;  

- Пружање услуге у предвиђено време и сл.  

3. Реаговање се односи на спремност особља да пружају услугу на одговарајући 
начин, на спремност да помогну потрошачима, реагују на њихове потребе на 
одговарајући начин и пруже услугу на време (нпр. брзо реаговање на захтеве 
потрошача, послуживање бесплатног пића у случају кашњења, брзи одговор на жалбе 
потрошача и сл. ). 

4. Стручност/сигурност се односи на знање и љубазност особља које код 
потрошача стварају осећај да се предузећу може веровати (нпр. знање и вештине 
особља са којим потрошач контактира, личне карактеристике услужног особља, 
дискреција и сигурност).  

5. Саосећање се односи на бригу о осећањима других (нпр. уочавање и уважавање 
специфичних потреба, пружање персонализоване услуге и сл.). 

Основни стандард квалитета туристичке услуге је задовољан туриста, а 
обезбеђивањем сатисфакције потрошача се обезбеђује стабилност продаје и профита у 
дужем року. Одреднице квалитета установљавају минималан ниво заштите потрошача 
испод којег се квалитет не може постићи. Када се не оствари задовољавање таквих 

                                                           
20 Cooper C. & Oth., стр. 584. 
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смерница, тј. испуњавање одређених стандарда, значајно се смањује квалитет 
туристичког доживљаја.21 

 

 

3. Квалитет услуга у хотелским предузећима 

3.1. Туристичко тржиште и његов утицај на пословање хотелских предузећа 

 

Експанзија туризма у међународним размерама последица је развоја бројних 
делатности које учествују у стварању туристичког производа, међу којима значајну 
улогу има хотелијерство. Захваљујући својим смештајним капацитетима, 
угоститељским и другим садржајима, хотелијерство је снажно подстицало развој 
туризма без обзира на то да ли су у питању домаћи или инострани туристи. 
Хотелијерство, као делатност која туристима и домицилном становништву пружа 
услуге смештаја и друге пратеће услуге везане уз смештај (исхрана, забава, разонода, 
рекреација, трговачке и друге услуге), обухвата различите врсте категорисаних 
смештајних објеката (хотели, мотели, пансиони, туристички апартмани, туристичка 
насеља).22 У широкој лепези објеката који пружају услуге смештаја хотели 
представљају најхомогенији део ове делатности, јер се кроз њихово функционисање 
одражавају све битне одлике радног процеса осталих врста смештајних објеката. Као 
такви они репрезентују укупну смештајну понуду и представљају окосницу хотелске 
индустрије, без обзира да ли послују самостално, у оквиру одређеног система или 
хотелске групације. Савремену хотелску индустрију карактеришу веома сложене и 
вишедимензијске групе различитих врста и облика хотелских предузећа која послују 
на туристичком тржишту. Структуру те индустрије у основи сачињавају: мали хотели 
који послују самостално, хотели у саставу великих хотелских или других компанија, 
хотелски ланци и хотелски конзорцијуми. 

Према проценама Светске туристичке организације, у свету је крајем 2011. 
године регистровано преко 22 милиона хотелских соба.23 Регионално посматрано, 
највећа концентрација хотелских капацитета налази се у Европи са учешћем од око 
37% у укупној хотелској понуди у свету. Овај регион током последње деценије 
смањује релативни удео у светској хотелској понуди због бржег развоја других 
региона, пре свега Азије, Пацифика, Африке и Средњег Истока. Повећање хотелских 
капацитета у овим регионима резултат је интезивног економског развоја и повећаног 
                                                           
21 Живковић, Р., Понашање и заштита потрошача у туризму, Универзитет Сингидунум, 2008, стр. 124-
125 
22 Светска туристичка организција хотеле и сродне објекте за смештај дефинише као “објекте који 
садрже одређени број соба, који прелазе прецизирани минимум, којима управља јединствени менаџмент, 
који поред услуга смештаја пружају и друге пратеће услуге (укључујући и услуживање у собама, дневно 
поспремање и чишћење соба и припадајућих купатила), који се класификују у врсте и категоризују у 
одређени број категорија, према садржајма које обухватају и услугама које пружају и који не припадају 
категорији објеката специјалне намене.“ 
23 У Србији је у 2011. години, у категорисаним смештајним објектима, било регистровано 16.034 
смештајне јединице. 
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интересовања за ове регионе као нове атрактивне туристичке дестинације. У оквиру 
Европе преко 60% хотелских капацитета смештено је у Италији (16,5%), Немачкој 
(15,1%), Француској (11,3%), Шпанији (10,1%) и Великој Британији (8,8%). Затим 
следи регија Амерке са преко 36% и регија Источне Азије и Пацифика са 18% итд. У 
оквиру Северне и Јужне Америке више од три четвртине укупних хотелских 
капацитета смештено је у САД, Мексику и Канади. Кина има више од четвртине, а 
заједно са Тајландом, Јапаном и Аустралијом више од две трећине свих хотелских 
капацитета Источне Азије и Тихог океана.24 Наведени подаци о обиму, распореду и 
структури хотелске индустрије у глобалним размерама указују да ова делатност врши 
значајне утицаје на привредни и друштвени развој у свету.  

Посматрано са економског аспекта, ти утицаји изражавају се на следећи начин:  

• Хотелијерство се појављује као тржиште бројним привредним и непривредним 
делатностима које учествују у задоваљавању потреба домаћих и страних туриста. 
Модернизација и реконструкција постојећих и изградња нових објеката смештајне 
понуде и пратеће инфраструктуре представља значајно тржиште грађевинској и другим 
индустријама које учествују у пројектовању и изградњи ових објеката, чиме се 
значајно подстиче инвестициона активност одређене земље. Опрему, уређаје и 
намештај хотели обезбеђују од мноштва различитих произвођача. Храна, пиће и друга 
потрошна роба, као и одређени енергенти и вода, дневно се набављају од различитих 
произвођача и добављача, којима ова делатност представља значајно тржиште.  

• Хотелијерство представља значајан фактор ангажовања радно способног 
становништва. Поред директног запошљавања у самој делатности, хотелијерство 
упошљава десетине хиљада људи различитих занимања која чине хотелску индустрију 
(саобраћај, трговина, пољопривреда, агенције, грађевинарство, индустрија опреме, 
намештаја и др.). Процене Међународне асоцијације хотела и ресторатера (IH & RA) 
указују да хотелска индустрија запошљава преко 100 милиона радника.25 У структури 
запослених изражено је значајно учешће жена. У Великој Британији, на пример, у 
хотелима и ресторанима преко 63% запослених представљају жене. Слично је стање и 
у Аустрији, где жене учествују са готово 67% у укупном броју запослених у хотелима 
и ресторанима.26 Тако велико учешће жена произилази из специфичности процеса рада 
у овој делатности. Значајно је истаћи да број запослених у овој делатности у значајној 
мери зависи од сезонских осцилација, посебно у приморским и планинским 
туристичким центрима чије је пословање везано за главну туристичку сезону.  

• Хотелијерство је делатност кроз коју се постижу далеко повољнији извозни 
ефекти него што се постиже путем класичног извоза истих тих роба кроз робну 
размену са иностранством. Наиме, робе које се продају иностраним туристима не 
прелазе границу, а самим тим нису оптерећене високим трошковима међународног 
транспорта, царинским и другим дажбинама и препрекама са којима би се иначе 
сусретале на међународном тржишту. При том треба имати у виду да ти производи 

                                                           
24 World Travel and Tourism Council, 2010. 
25 www.ihra.com  
26 Унковић, С., Зечевић, Б., Економика туризма., Економски факултет, Београд, 2009., стр. 46. 
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имају мали део увозне супстанце. Уз производ продаје се и услуга, односно уложени 
рад који се вишеструко валоризује. Све то доприноси остваривању значајне суме нето 
девизног прилива. То је и разлог што бројне гране, а посебно пољопривреда, имају свој 
економски интерес не само за пласман својих производа већ и за инвестициона 
улагања у хотелске капацитете и побољшање туристичке инфраструктуре. 

• Хотелијерство представља важан фактор равномернијег и убрзанијег 
привредног развоја бројних регија и земаља. Атрактивне туристичке дестинације 
углавном се везују за ненасељене и мање развијене регије, што ствара могућност да се 
њихова туристичка валоризација реализује, управо кроз изградњу путне и друге 
инфраструктуре, хотела и других смештајних објеката у тим регијама. Тиме се отварају 
могућности повећане запослености и веће потрошње туриста, чиме се доприноси 
убрзанијем развоју регије и значајном попуњавању локалног буџета.  

Поред економских, хотелијерство врши и значајне утицаје на укупна 
друштвена, културна, образовна и друга кретања одређеног туристичког места и ширег 
подручја. Тај аспект хотелијерства треба посматрати кроз социо - психолошке, 
културно - образовне и друге карактеристике које се манифестују у различитим 
облицима хотелског пословања. Као позорнице бројних конвенција, изложби, 
промоција и других скупова, хотели представљају места где се укрштају различите 
културе и веома хетерогене групе туриста. Те групе, поред преношења позитивних 
навика, обичаја и културе, са собом носе и бројне негативне појаве (недозвољена 
трговина, трговина дрогом, проституција, хазардне игре и сл.), о чему хотелске 
управљачке структуре морају водити рачуна како би хотели остали оно због чега су и 
саграђени (боравак ради одмора). Хотели, такође, представљају и места интимних 
људских судбина и драма, места сусрета познатих личности, филмских звезда, 
лепотица, манекена, спортиста, политичара, бизнисмена, срећних супружника, 
слободне љубави и других значајних релација. Они су уједно и места погодна за 
драмске заплете и расплете у којима су настала бројна књижевна дела и филмови.27 У 
време ванредних околности (елементарне непогоде, разне епидемије и др.) многи 
хотели постају привремено уточиште бројног угроженог становништва, чиме долази до 
изражаја и важна социјална функција ове делатности. 

 

 

3.2. Карактеристике пословања хотелских предузећа 

 

Хотелска понуда, за разлику од других облика смештајне понуде (одмаралишни 
хотели, казино, пансиони, преноћишта, мотели, туристички апартмани, виле, хостели, 
кампови, здравствено оријентисани облици смештаја и др.), подразумева виши ниво 
комфора, шири спектар услуга и бројне неугоститељске компоненте, другим речима 
гарантовани квалитет који га и препоручује госту. Како се кроз хотелску понуду 
                                                           
27 Чомић, Ђ., Калмић, Л., Хотел као тотални феномен, Зборник радова, ”Хотелска кућа”, ХОРЕС, 
Београд, 2008., стр. 131. 
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одсликавају све најважније карактеристике угоститељстава везане за пружање услуга 
смештаја, хране, пића и других пратећих услуга, то се с правом може рећи да ова 
делатност има статус репрезентативне угоститељске делатности, специфичне по 
просторним, техничко - технолошким и организационо - кадровдским могућностима, 
која у оквиру једне целине пружа потпуну угоститељску услугу (смештај са 
различитим комбинацијама хране и пића и других пратећих услуга). Обављање ове 
делатности условљено је постојањем објеката наменског карактера, који испуњавају 
одговарајуће просторно, техничко - технолошке, санитарно - хигијенске и 
организационо - кадровске стандарде и гаранција су обезбеђивања задовољства оних 
који бораве у њима. Ти објекти представљају просторни и материјални, односно 
техничко - технолошко оквир за одвијање радног процеса. Као што хотелијерство 
представља репрезентативну делатност угоститељства, тако и хотели представљају 
репрезентативне смештајне угоститељске објекте, који својим функционисањем 
одсликавају све битне карактеристике радног процеса осталих врста угоститељских 
смештајних објеката. Ако хотелски производ настаје као резултат функционисања 
хотела као репрезентативног смештајног објекта, тада је основано и закључити да он 
репрезентује и производе осталих врста угоститељских објеката. У том контексу, 
хотелском производу је могуће приписати шире значање, с обзиром да је у његовој 
комплексној структури садржан асортиман комплетне угоститељске понуде.28 

Имајући то у виду, неопходно је указати на одређене специфичности које 
карактеришу ову делатност по којима се она разликује од осталих. Те специфичности 
представљају битан елемент у вођењу пословне политике, јер њихово неуважавање или 
запостављање води бројним ризицима који могу утицати на квалитет самог производа, 
а самим тим и на слабљење позиције хотелског предузећа на туристичком 
тржишту.Као најзначајније карактеристике хотелијерства које опредељујуће делују на 
квалитет хотелског производа (услуге) издвајају се:  

• хетерогеност хотелске структуре,  

• неопипљивост значајног дела хотелских услуга, 

• истовременост одвијања процеса производње и потрошње хотелских услуга 
(недељивост услуге), 

• производно - услужни карактер рада, 

• специфи чност у начину комуникација и продаје хотелских услуга, 

• висок степен интерперсоналних односа запослених и гостију хотела, 

• варијабилност значајног дела хотелских услуга (могућност одступања у 
квалитету две идентичне операције због непостојања стандарда), 

• одсуство својине над хотелском услугом (немогућност поседовања услуге), 

• наглашен сезонски карактер пословања и осетљивост на све врсте промена. 

 
                                                           
28 Косар, Љ., Рашета, С., Изазови квалитета, ВХШ, Београд, 2005. стр. 32. 
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3.3. Кључне особине и димензије квалитета услуга у хотелским предузећима 
 

Вредност квалитета хотелског услужног производа детерминисана је особинама 
(својствима) које тај производ поседује и које га чине квалитетним. Особине које 
опредељујуће делују на задовољство туристе резултат су његове субјективне оцене 
квлитета, настале поређењем очекиване услуге са њеним стварним перформансама, 
односно са перципираним квалитетом хотелске услуге. Та оцена базира се на квалитету 
појединачних услуга, које се посматрају као скуп доживљаја везаних за сваку услугу 
која доприноси да укупан утисак буде задовољавајући. Бројна истраживања везана за 
квалитет услуга указују да оцене о квалитету услуга потрошачи доносе на основу 
следећих особина.29 

1.  Опипљивост  

2.  Поузданост 

3.  Способност реаговања  

4.  Компетенције 

5.  Куртоазност 

6.  Кредибилитет  

7.  Сигурност  

8.  Доступност  

9.  Комуникација 

10. Разумевање 

Ове особине у суштини представљају критеријуме које корисници услуга користе 
за оцену квалитета услуга. Оне су у најширем смислу везане за: интеракцију 
запослених са корисницима услуга; квалитет физичког окружења и квалитет резултата 
услуга. Туристи по правилу никада не користе само једну особину, већ више њих за 
оцену укупног квалитета услуга, а најчешће: 

1.  Опипљивост - присуство физичких елемената – материјализација услуге;  

2.  Поузданост - способност да се обећана услуга изврши на договорени начин; 

3.  Одговорност - способност реаговања (брижљивост, спремност да се помогне и 
пружи брза услуга); 

4.  Сигурност - способност запослених да гости стекну поверење у њих; 

5.  Емпатија - персонализација услуга, посматрање туристе као појединца. 

Опипљивост, као особина квалитета хотелске услуге, односи се на постојање 
физичких својстава услуге, односно материјализованих елемената изражених кроз 

                                                           
29 Parasuramann, A., Zeithaml, V.A., Berry, L. L., Conceptual Model of Service Quality and its Implications for 
Future Research, Journal of Marketing, Vo-46, No-4, New York, 1985. 
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опрему, уређаје, инвентар, писане, штампане и друге комуникационе материјале, 
графичка средства, изглед запосленог особља, одговарајуће радно време и др. Такође, 
локација, богаство културних и других садржаја, добра саобраћана приступачност и 
изграђеност комуналне инфраструктуре су незаобилазни елементи ове особине. 
Другим речима, ова особина квалитета подразумева све оно што физички, односно 
материјално репрезентује имиџ хотела и што као такво може бити од користи при 
оцењивању квалитета. Опипљиви аспекти квалитета хотелске услуге су веома битни 
јер утичу на коначну перцепцију квалитета.Ова особина најчешће се користи у 
комбинацији са другим особинама квалитета. Они хотели који не придају довољно 
пажње елементу опипљивости хотелских услуга могу девалвирати напоре које су 
уложили на обезбеђивање високог нивоа осталих компоненти. 

Поузданост представља особину која се односи на спремност и способност 
хотела да испуни своје обећање, односно да договорену услугу изврши квалитетно и у 
предвиђеном року. Она се веома често посматра као најзначајнији елемент перцепције 
квалитета услуга. Поузданост може бити високо оцењена уколико хотел активно 
учествује у решавању проблема које туриста може имати у вези са самом услугом, 
њеном испоруком или окружењем у којем се услуга пружа. То захтева да се хотел 
интересује за настале проблеме, излази туристима у сусрет и вољан је да настале 
проблеме решава. У овом контексту, о поузданости се може говорити и као 
способности хотела да се у критичним ситуацијама успешно опходи према туристима, 
односно према приговорима које туристи имају на неки од сегмената услуге. Ово 
подразумева да се од стране запослених утврди да ли су и који туристи незадовољни 
или оштећени, како би се предузеле неопходне активности на превазилажењу 
критичних ситуација. Такође, хотел је поуздан уколико континуирано информише 
туристе о постојећим перформансама услуге или о њеним изменама. Ова особина 
квалитета је углавном у потпуности под контролом фронт - лине особља хотела, при 
чему не треба занемарити и утицај оног особља које се налази иза сцене. Истовремено, 
уколико се догоде грешке при пружању услуга запослени су ти који су одговорни за 
њихове корекције, коришћењем својих процена у одређивању праваца и акција за 
исправљање пропуста.  

Одговорност подразумева спремност запосленог персонала да госту увек изађу у 
сусрет и да му услуге пруже брзо и квалитетно. При том у први план се истиче пажња, 
предусретљивост и брзина у опхођењу према њиховим захтевима и проблемима уоп-
ште. Способност реаговања се посебно огледа у току непосредног комуницирања са 
гостима, јер они очекују помоћ у решавању проблема, одговоре на питања и пажљив 
приступ њиховим појединачним проблемима. То захтева да хотел услуге прилагођава 
потребама својих гостију. Истицање ове особине значи да хотел мора бити одлучан у 
процесу пружања услуга, при чему основно полазиште представљају захтеви туриста. 
У процесу пружања услуга потребно је превасходно испунити оне захтеве које је у вези 
са стандардима пружања услуга, посебно у вези са брзином и одлучношћу, поставио 
сам хотел. Перцепција квалитета може бити умањена уколико је нпр. време 
услуживања дуже него што гост очекује или уколико је отежан приступ интернету. 
Сматра се да се ова особина квалитета може високо вредновати код оних хотела код 
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којих особље никада није толико заузето да не би могло брзо да одговори на захтеве 
госта. 

Сигурност представља изузетно битну особину за стицање одговарајуће слике у 
свести туристе о хотелу. Поверење и сигурност су оличени у особама које су „карика“ 
између гостију и хотела, те је и тежња хотела да гради поверење и лојалност између 
особља задуженог за контакт и хотелских гостију. Сигурност, као особина квалитета, 
веома је зависна од способности запослених да искажу кредибилитет и „удахну 
поверење“ и веру гостима. Ова особина квалитета може бити високо оцењена уколико:  

-  понашање запослених у непосредној комуникацији са гостима улива њихово 
поверење (професионалност, поштовање, срдачност у комуникацији и сл.); 

-   постоји сигурност у финансијској трансакцији са хотелом; 

-   постоји спремност, знање и компетентност у решавању проблема гостију.  

Запослени са којима су туристи у непосредној комуникацији перманентно 
потврђују и граде поверење и они су ти који утичу на стварање имиџа хотела и његову 
позицију на тржишту, али и ти који могу девалвирати његов имиџ. Професионално 
понашање у критичним ситуацијама и позитиван однос према приговорима и 
притужбама гостију омогућава да се ти односи ојачају и да се унапреде њихове 
перцепције у вези са квалитетом услуге. С друге стране, непрофесионално понашање у 
овим ситуацијама може довести до већег незадовољства госта, па чак и до потпуног 
прекида односа са њим, што се може негативно одразити на имиџ хотела, а самим тим 
и на негативне финансијске резултате. Сигурност и поверење се могу посматарти и као 
ослобађање госта од ризика и неизвесности у погледу његове физичке, финансијске и 
здравствене безбедности.  

Емпатија подразумева саосећање са гостима, односно поклањање посебне пажње 
сваком хотелском госту. Ово значи да је запослено особље у хотелу, посебно оно са 
прве линије услуживања, стручно и спремно да све своје активности усмери према 
задовољавању појединачних, специфичних и веома хетерогених захтева гостију. 
Пажња према сваком појединачном госту значи нпр. да се гост ословљава по имену 
или по његовим преференцијама. Ова особина квалитета води потпуној посвећености 
госту и индивидуализацији у пружању услуга. Они хотели који у гостима виде само 
некога ко доноси профит, а занемарују социјалне, културне, образовне, духовне и 
друге вредности и тежњу у испуњавању његових индивидуалних потреба и захтева, 
неће моћи да рачунају на успех у дужем периоду. 

Највећи број наведених особина квалитета (осим опипљивости и поузданости) 
није могуће унапред сагледати, јер оне долазе до изражаја тек после конзумирања 
хотелских услуга. Сигурност, способност реаговања и лична пажња, могу се спознати и 
оценити тек након коришћења услуге и сврставају се у категорију веровања. 
Приоритет треба дати оним особинама квалитета које су битне са становишта 
хотелског госта, односно онима за које гости сматрају да су кључне у перцепцији 
укупног квалитета хотелске услуге и то у смислу резултата, процеса пружања услуге и 
физичког окружења у ком се та услуга пружа. Код услуга код којих је карактеристичан 
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висок степен интерперсоналног контакта запослених и гостију, на значају посебно 
добијају особине квалитета на чије вредновање утичу: Управљање квалитетом у 
хотелијерству, начин опхођења запослених, њихово знање, искуство, компетенције, 
култура, одговорност, способност исправљања грешака, флексибилност, куртоазност, 
позитиван став и сл., односно њихов професионализам. Све ове особине су 
неопипљиве, али веома битне у процесу пружања услуга гостима а самим тим и у 
оцени квалитета укупне хотелске услуге. 

Хотелском услужном производу приступа се као ланцу узајамно повезаних 
услуга насталих ради задовољења разноврсних потреба и захтева гостију, превасходно 
везних за њихов привремени боравак ван места становања. Ланац тих услуга одвија се 
у одређеном простору који је техничко – технолошки, организационо, процесно и 
кадровски дефинисан. Услуге се пружају у одређено време и на њихов квалитет утичу 
бројни субјекти - мноштво различитих добављача, запослени и хотелски гости као 
крајњи корисници тих услуга. Другим речима, то значи да се те услуге пружају у 
објектима који се налазе на одговарајућој локацији са одговарајућим архитектонским и 
грађевинским карактеристикама, опремљени, са дизајнираном организационом 
структуром и одговарајућим људским потенцијалом. У том контексту квалитет услуге 
се посматра као збир укупног процеса који доводи до одређеног резултата. Свака 
карика у том ланцу функционисања има одраза на коначно исходиште и став 
корисника услуге о њеном квалитету. Финалну оцену тог исходишта, односно укупног 
квалитета хотелске услуге, даје хотелски гост кроз сопствено гледиште засновано на 
његовој перцепцији: техничких елемената понуде, процеса кроз које се услуга пружа и 
квалитета окружења у коме се услуга испоручује. Оцена се, дакле, базира на бројним 
мерљивим и немерљивим (веома често доминантним) елементима, где природа услуга 
подразумева садејство људског, техничког и природног фактора. Док технички 
фактори, обезбеђујући физичке оквире за пружање услуга, представљају 
непроменљиву компоненту, дотле људски фактор као променљива компонента своју 
улогу остварује кроз процесе креирања и пружања услуге. Како се у процесу креирања 
и пружања услуга појављују два активна учесника (запослено особље и гости), то 
људски фактор треба посматрати са аспекта хотела као даваоца услуга и туристе као 
корисника тих услуга.30 Са становишта даваоца услуга можемо посматрати тзв. 
експлицитну компоненту услуге, тј. утисак и оцену даваоца о томе у коликој је мери 
својим активностима успео да на најбољи начин задовољи потребе и захтеве гостију. 
Са становишта госта ради се о имплицитној компоненти услуге, тј. његовом утиску о 
услузи која му је пружена и која не мора бити усклађена са оним што хотелијер мисли 
да је његова услуга. Експлицитна компонента услуге, између осталог, подразумева: 
професионализам запослених (љубазност, предусретљивост, умешност, одважност и 
сл.), укус, мирис и изглед хране, атмосферу у хотелу и његов енетријер и др. 
Имплицитна компонента односи се на: утисак госта о комфору у хотелу, његовом 
третману и укупној услузи током боравка у хотелу, утисак о месту где је хотел лоциран 
у односу на остале конкуренте и сл. Неусклађеност ових компоненти резултира 
незадовољством госта на квалитет пружене услуге. Претходни приступ потврђен кроз 
                                                           
30 Према: ЈУС ИСО 9001, Савезни завод за стандардизацију, Београд, 2001. 
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праксу недвосмислено указује да техничке карактеристике опредељују техничко - 
технолошку димензију квалитетахотелског услужног производа, док експлицитне 
(запослени) и имплицитне карактеристике (гости) опредељују функционалну 
димензију квалитета.Поред техничких и функционалних димензија квалитета, у 
стварању имиџа хотела и перципирању квалитета услуге, значајну улогу имају и: 
просторна, еколошка, естетска, економска, етичка, безбедносна, ергономска и друге 
димензије квалитета.  

Техничко - технолошке димензије квалитета условљене су просторним, 
грађевинским и технолошким карактеристикама самог хотелског објекта. Чисто 
техничку димензијуопредељује изглед хотела, распоред просторија и простора 
(рецепција, просторије за услуживање, просторије за чување и припрему хране и пића, 
сале за састанке, базен и др.), опрема и уређаји (опрема соба, ТВ, интернет, мини бар, 
тоалети и сл), расвета рецепције, холова и простора за услуживање, опрема за 
послуживање гостију (колица, есцајг и сл.) и храна и пиће. Ове карактеристике 
значајно утичу на ниво квалитета хотелских услуга. Функционалност технчко-
конструкционих решења и распоред наменских простора и просторија хотела су 
константне категорије које се морају добро архитектонски изпланирати и поставити 
како би се техничка компонента уклопила у остале и допринела задовољству гостију. 
Савремена конструкциона решења хотела одликују се флексибилношћу и омогућавају 
вишенаменско коришћење простора у хотелу. Та решења омогућавају уградњу 
савременијих технологија везаних, пре свега, за системе грејања, климатизацију, 
вентилацију, производне линије, аутоматизацију и повезност одређених операција у 
оквиру одређених процеса. Примена високих технологија све више постаје императив 
квалитета хотелског производа.  

Уколико је хотел превасходно оријентисан на технички квалитет, онда мора да 
поседује савремена технолошка решења која су за конкуренцију тешко достижна. С 
обзиром на интезиван развој технике и технологије и њену масовну имплементацију у 
овом сектору, мало је хотела који акценат стављају искључиво на технички квалитет, 
јер техничка супериорност често може бити нарушена уколико су функционалне 
димензије неадекватне. Наиме, незадовољство функционалним квалитетом 
(неадекватан однос запосленог особља према госту, незадовољство квалитетом и 
начином услуживања и сл.) веома често опредељујуће делује на општи утисак госта о 
укупној хотелској услузи, а самим тим и на постизање његовог потпуног задовољства и 
остваривање конкурентске предности. Наведене констатације не би требало схватити 
на начин запостављања техничке димензије квалитета, али она, мада значајна, свакако 
није довољан услов за постизање потпуног задовољства госта. Овде спадају и 
савремени системи или тзв. „нове“ или „чисте“ технологије, које значајно оплемењују 
услужни програм и доприносе већем задовољству туриста. Ту се, пре свега, ради о 
флексибилним конструкционим решењима хотела, која омогућавају вишенаменско 
коришћење одређених простора и просторија. Ово значи могућност примене, али и 
промене, технологија у складу са савременим међународним трендовима. Техничке 
димензије квалитета могуће је мерити и контролисати применом одговарајућих 
статистичких и других квантитативних метода. 
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Функционалне димензије квалитета хотелског производа везане су за укупност 
односа у процесу пружања и коришћења хотелског услужног програма. Заправо, функ 
ционалност представља способност хотелског производа да задовољи потребе 
хотелских гостију. У основи ове димензије квалитета је начинна који хотелски гост 
доживљава, односно користи услугу. То коришћење хотелске услуге траје знатно дуже 
него код других делатности. Туриста, најпре прибавља информације о хотелу, затим 
остварује телефонску или интернет комуникацију, врши резервацију, долази у хотел, 
смешта се, борави, користи бројне услуге а потом одлази из њега. Тај ланац услуга, где 
доминантна улога припада људском фактору, у основи је опредељујући код оцене 
степена задовољства гостију. Висок функционални квалитет у хотелијерству веома 
често може надоместити техничке недостатке. Међутим, уколико функционалне 
димензије квалитета изостану или нису на нивоу очекивања гостију (квалитет, брзина 
и начин пружања услуге, љубазност особља и сл.), онда ни висок технички квалитет 
(савремено опремљена соба, постојање мини бара у соби, интернет или висок квалитет 
штампаног пропагандно - информативног матерјала и др.) не може надоместити 
незадовољство госта. Узалуд је соба модерно опремљена уколико је услуга лоша, или 
узалуд је храна врхунска ако је услуга спора. Унапређење функционалне димензије 
квалитета у знатној мери може повећати вредност укупне услуге, а сам хотел стећи 
значајну конкурентску предност на тржишту. Остваривање задовољства гостију у 
основи базирано је на елементима техничких и функционалних димензија које су 
међузависне, али међу којима постоје и разлике као резултат: искуства и традиције у 
пружању услуга; нивоа очекивања гостију; стабилности односа између хотелског 
особља и гостију; и поузданости гостију у особље. Заправо, технички квалитет односи 
се на основну корист коју гост добија од услуге (коришћење собе, хране, базена и сл.) и 
она је значајна при оцењивању квалитета услуге, док се функционални квалитет 
односи на процес креирања и пружања услуге и везује се за то како туриста прима, 
доживљава или користи услугу.  При перцепцији квалитета хотелских услуга туристи 
функционалној димензији придају далеко већи значај него техничкој. Истовремено, 
уочљиво је да обезбеђивање конзистентног нивоа квалитета управо у функционалној 
димензији ствара највеће потешкоће. Оне произилазе, пре свега, из постојања великог 
броја интеракција између запослених и туриста. Увек настају нове ситуације које и 
гост и запослени доживљавају веома субјективно (нпр. атмосфера при разговору, 
спремност да се пружи услуга, љубазност и сл.). Тако, нпр. једном госту се може 
допасти понашање бармена који веома мало говори, али је ефикасан у раду, док други 
гост очекује од истог бармена да буде партнер за разговор и да од њега добије пуно 
усмених информација. 

Просторна димензија квалитета хотелског производа односи се на квалитет 
локације (атрактивност ужег и ширег подручја), квалитет и функционалност 
унутрашњег простора и организацију простора. Заправо, хотел, поред изгледа као 
грађевинске целине, распореда, функционалности и међусобне комуникационе 
повезаности просторних целина различите намене, треба посматрати и кроз 
атрактивност локације, односно његов положај у односу на доминирајућу атрактивност 
(близина обале мора, реке, језера, уже градско језгро, близина спортско - рекреативног 
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комплекса, близина културно – историјских споменика, оазе мира и зеленила, 
скијалишта и сл.). Ова димензија у знатној мери утиће на задовољство госта, а сам 
хотел захваљујући томе може стећи значајну конкурентску предност на тржишту.  

Еколошка димензија квалитета оријентисана је на очување природе и с тим у 
вези на примену међународних стандарда везаних за еколошку димензију (очување 
природе, измештање отпада, рециклажа, контрола ваздуха, воде и сл.). Еколошка 
димензија је данас незаобилазна у процесу оцене квалитета хотелског производа и 
надовезује се на технолошку димензију, јер се све више инсистира на примени тзв. 
„чистих“ технологија. Заживљавање еколошких стандарда у хотелијерству захтева 
континуирани рад на њиховој доследној примени и перманентном унапређењу. Хотели 
треба да буду свесни еколошке одговорности, избегавајући оне карактеристике 
производа и услуга које могу проузроковати штету или изазвати проблеме 
корисницима услуга и окружењу. Социјална или етичка димензија квалитета 
подразумева да хотели, односно хотелска предузећа имају одговорност према 
друштвеној заједници да обезбеде социјални квалитет на одређеном нивоу, што поред 
осталог подразумева и високу етичку свест. Ова димензија посебно долази до изражаја 
у време појава природних непогода, политичких или других неприлика и сл.  

Естетска димензија је, такође, посебно значајна за оцену квалитета хотелске 
услуге. Доживљај госта не везује се само за конзумирање хотелског производа, већ и за 
ближе и шире окружење, композицију естетских и других одлика његових 
појединачних компоненти. Уклапање објекта у амбијент окружења, екстеријер, 
ентеријер хотела, усклађеност пружања услуга са стилом градње и сл. су елементи који 
битно утичу на квалитет. 

Економска димензија, изражена кроз остваривање добити на бази задовољења 
потреба госта, представља важну димензију квалитета хотелског производа. Тежи се 
економској оптимизацији процеса, односно снижавању трошкова, при чему се не 
нарушава успостављени квалитет. Напред наведене димензије хотелског производа не 
треба изоловано посматрати, јер то води једностраном приступу у процени квалитета 
укупног хотелског услужног производа. Целовит приступ квалитету је једино 
оправдан, јер он одражава оријентацију према госту чије су потребе, жеље и очекивања 
обједињене и конкретизоване у његовим захтевима. Квалитет хотелског производа 
управо се изражава и мери степеном његове усаглашености са тим захтевима. 
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II Управљање квалитетом услуга у хотелским предузећима 

1. Развој система управљања квалитетом 

 
Управљање квалитетом (менаџмент квалитета) представља део укупног система 

управљања предузећем који се остварује коришћењем одговарајућих система. Они 
представљају моделе (технике) које предузеће у процесу успостављања, одржавања и 
унапређења квалитета користи да би остварила своје циљеве. Она преферирају 
стварање одређеног нивоа квалитета производа (услуге) који ће задовољити потребе, 
захтеве и очекивања потрошача. Временом, у складу са променама у схватању суштине 
квалитета и подручјима која су битна за питање квалитета, коришћени су различити 
системи да би се успоставио одговарајући ниво квалитета производа и услуга. Циљ 
сваког од тих система је достизање одређеног нивоа квалитета, без обзира на различите 
методолошке приступе. Управљање квалитетом развијало се у складу са развојем 
тржишта. Према редоследу настанка система управљања квалитетом могу се издвојити 
следеће етапе у њиховом развоју:31 

1. Инспекција квалитета - I & T (Inspection & Test);  

2. Контрола квалитета - QC (Quality Control);  

3. Обезбеђивање квалитета - QA (Quality Assurance); 

4. Потпуна контрола квалитета - TQQ (Total Quality Control); 

5. Управљање тоталним квалитетом - TQM (Total Quality Management). 

1.  Инспекција квалитета представља прву етапу у развоју система управљања 
квалитетом. Као систем за унапређивање и управљање квалитетом инспекција 
квалитета се заснива на испитивању карактеристика производа или услуга, њиховом 
мерењу и упоређивању са одређеним захтевима потрошача. Инспекција квалитета у 
фокусу има контролу производа или услуге, са циљем да се производи или услуге 
неодговарајућег квалитета елиминишу пре него што дођу до потрошача. Уколико се 
утврди да постоји недостатак, односно одступање од планираног квалитета 
(стандарда), такав се производ или услуга се одбацује као неодговарајући или се 
поново враћа у производни процес да би се уочени недостак отклонио. Код овог 
система са становишта квалитета везе између различитих функција у предузећу су 
веома слабе или не постоје, осим између организационих јединица које производе и 
контролишу производњу. Основна карактеристика система инспекције квалитета је 
схватање да је за квалитет одговоран само онај ко директно производи производ или 
пружа услугу. Док остале функције у предузећу немају никакву одговорност. 
Последице оваквог приступа су: 

• незадовољавајући квалитет производа и незадовољство потрошача, 

                                                           
31 Dahlgard, J., Kristensen, K., Kanji, K., Foundametals of Total Quality Management – Process Analysis, and 
Improvement, Chapman & Hall, London, 1998., str. 8 - 15. 
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• повећани трошкови као резултат враћања производа на поновну дораду, што се 
изразито рефлектује на цене, а самим тим и на укупне финансијске ефекте, 

• спорост у отклањању грешака и застоји у процесу производње.  

2.  Контрола квалитета као систем у основи има откривање недостатака производа и 
услуга у свим фазама производног или процеса пружања услуга. У овој фази развоја 
квалитета, као резултат настојања да се одвоје добри од лоших производа, развила се 
статистичка контрола квалитета. Она се спроводила применом метода које омогућавају 
контролу процеса и утврђивање узрока насталих недостатака, чиме се утиче на њихово 
смањење. Циљ је да се постигне производња или пружање услуга без грешака. Број 
организационих јединица директно или индиректно одговорних за квалитет производа 
је много већи него у инспекцији квалитета. Основне карактеристике овог система 
управљања квалитетом су: 

• одговорност за квалитет распоређена је на шири круг учесника у процесу 
производње, 

• могућност благовременије реакције на појаву грешака, 

• отклањање узрока, а не последица, 

• смањење трошкова производње и ниже цене производа или услуга, 

• стварање финалних производа без грешака. 

У овом систему квалитета одговорност за квалитет је на нижим нивоима организације 
и још увек не постоји потпуна одговорност за квалитет.  

3.  Обезбеђивање квалитета представља следећу фазу у развоју система управљања 
квалитетом. За разлику од претходна два система, овај систем у фокусу има 
спречавање пропуста и грешака у квалитету. Систем обезбеђења квалитета траје током 
укупног процеса производње и испоруке производа и услуга, чиме се тежи да се спречи 
појава производа или услуга неодговарајућег квалитета. Осигурање квалитета уводи 
неке нове елементе као што су: управљање процесима, тренинг запослених, 
укључивање купаца у развој производа и услуга, креирање документације и сл. Овај 
систем управљања квалитетом користи различите методе и процедуралне приступе за 
имплементацију квалитета у предузећу. У овој фази развоја квалитета нагласак није на 
„детекцији грешака“, као у претходне две, већ на њиховој превенцији путем 
спровођења планираних и систематских активности. Овакав приступ квалитету утицао 
је на развој система за осигурање квалитета темељених на стандардима серије ИСО 
9000 из 1994. године. Сваки од тих модела састоји се од јасно дефинисаних и 
прописаних елемената (захтева за систем квалитета), који морају бити документовани 
и уграђени у постојећи систем осигурања квалитета. Однос управљачких структура 
према квалитету у овој фази се драстично мења, што за последицу има промене у 
понашању укупне организације. Основне карактеристике овог приступа квалитету су: 

• управљачким структурама предузећа припада кључна улога и одговорност за 
квалитет у организацији,  
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• одговорности свих оперативних јединица у организацији за квалитет су веома јасно 
дефинисане, 

• стално преиспитивање и одржавање захтеваног и жељеног нивоа квалитета ради 
задовољавања захтева потрошача.  

4.  Потпуна контрола квалитета представља фазу у развоју квалитета која ставља 
нагласак на максималном ангажовању свих заинтересованих субјеката са посебним 
акцентом на запослене. Реч је не само о достизању одређеног стандарда квалитета већ 
о усмеравању на даљи развој у управљању квалитетом. Све активности менаџмента 
које опредељују политику квалитета усмерене су на:  

• задовољавање захтева потрошача;  

• постизање повољних економских ефеката;  

• укључивање свих оперативних јединица и функција у постизању жељеног квалитета.  

5.  Управљање тоталним квалитетом представља најновији систем у развоју управљања 
квалитетом. Он захтева тоталну укљученост свих субјеката који учествују у креирању, 
стварању, испоруци и конзумирању производа (услуге) врхунског квалитета. Усмерен 
је на дугорочни успех кроз задовољење корисника производа (услуге), запослених и 
осталих субјеката и тежи тоталном квалитету друштва (TQS). TQM (Total Quality 
Management) обухвата следеће називе: 

• менаџмент тоталним квалитетом (термин JUSK-a); 

• тотални менаџмент квалитета (термин JUS ISO 8402); 

• тотални квалитет менаџмента (термин EFQM). 

Најчешће се користи термин УПРАВЉАЊЕ ТОТАЛНИМ КВАЛИТЕТОМ (Total 
Quality Management) - TQM систем. 

 

 

2. Систем управљања тоталним квалитетом TQM 

 

Систем управљања тоталним квалитетом (Total Quality Management) представља 
филозофију пословног понашања и начина управљања предузећем. Његов циљ је 
стварање врхунског квалитета у свим аспектима производње и пружања услуга. 
Усмерен је ка остваривању потпуног задовољства потрошача (корисника услуга) на 
дугорочној основи. Остваривање таквог нивоа квалитета, подразумева координацију 
свих ресурса (људских, материјалних и финансијских) и свих учесника у ланцу 
формирања производа, односно услуге. Његовом циљу подређен је сваки процес, свака 
операција и свако радно место у предузећу.  

За разлику од класичног менаџмент метода, који се заснива на приступу планирај 
– реализуј – контролиши, ТQМ систем овоме додаје нову активност - унапређуј, уз 
укључивање свих запослених. По свом приступу, ТQМ је истовремено врхунски ниво 
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концепта унапређења квалитета, с једне, и врхунски ниво концепта менаџмента, с 
друге стране. Драматична промена у концепту квалитета настала је пребацивањем 
тежишта са квалитета производа на квалитет управљања, како би унапређење 
перформанси производа и свих осталих способности и резултата предузећа били 
комплементарни. Усклађивање квалитета свих перформанси предузећа могуће је ако се 
примени концепт тоталног квалитета. У њему нема битних и мање битних елемената, а 
ефекат је раван ланцу који је чврст онолико колико је чврста најслабија карика у 
њему.32 

 

2.1. Појам и значај TQM система 

 
Тотални квалитет, према Оакланду, представља „начин управљања пословним 

процесима како би се осигурало потпуно задовољство купца на сваком нивоу“.33 То је 
приступ који води до повећања конкурентности, ефективности и флексибилности 
целог предузећа. Стивенсон тотални квалитет посматра као „филозофију која 
подразумева укљученост свих у предузећу ради постизања одређеног квалитета. 
Усмерена је, како на потрошаче и њихово задовољство, тако и на добављаче“. Циљ те 
филозофије је задовољавање очекивања потрошача или чак превазилажење тих 
очекивања купљеним производом или услугом.34 

Авелини ТQМ посматра као „систем унапређења, повећања флексибилности, 
ефективности и ефикасности пословања. ТQМ настоји осигурати тј. створити услове да 
сви запослени заједничким снагама остваре максимално ефикасно и ефективно један 
циљ: произвести производ и пружити услугу онда када, где и како купац и потрошач 
желе и очекују и то први пут и сваки следећи пут“.35 

Наведени приступи указују да ТQМ систем представља потпуну усаглашеност са 
захтевима и очекивањима екстерних и интерних субјеката у свим подручјима. Потпуна 
усаглашеност квалитета са захтевима подразумева стварање амбијента у коме су сви 
запослени, управљачке структуре и други субјекти одговорни за квалитет производа 
(услуге) и дају свој пуни допринос његовом стварању и унапређењу. ТQМ систем 
управљања осигурава постизање и одржавање квалитета, повећање флексибилности, 
ефикасности и ефективности пословања. То је систем који је потпуно оријентисан ка 
тржишту, јер представља систем који почиње и завршава се са потрошачем. Разлика 
између ТQМ система и контроле квалитета је што контрола квалитета у фокусу има 
идентификовање грешака, а ТQМ превентивне мере да до грешака не дође. Управљачке 

                                                           
32 Хелета, М., ТQМ – Модели изврсности и интегрисани менаџмент системи, Завод за уџбенике, Београд, 
2010., стр. 66. 
33 Oakland, S.,Total Quality Management – The route to improving performance, Second Edition, Butteworth - 
Henemann, Oxford, 1993., str. 10.  
34 Stevenson, J., Production / Operations Management, Fourth Edition, Irwin, Homewood, Boston, 1993., str. 
104. 
35Авелини, И., Контролинг - Управљање пословним резултатом, Хотелијерски факултет, Опатија, 1998., 
стр. 44. 



28 
 

структуре као „мозак“ предузећа имају доминантну улогу у успостављању система 
управљања тоталним квалитетом, јер иницијатива за његово увођење управо долази са 
врха - од генералног менаџмента. Од њихове спремности, знања и одговорности зависи 
и опредељеност за увођење система квалитета и његова даља имплементација.  

Унифицирано решење у одабиру одговарајућег приступа за увођење система 
квалитета за различите врсте и типове организација не постоји. Оно зависи од 
спремности сваког предузећа појединачно да своје пословање подреди остваривању 
врхунског квалитета. Решење које одговара једном предузећу не мора бити корисно 
другом и обрнуто. Не може се гарантовати да ће један приступ бити потпуно успешан 
за сва предузећа, јер не постоји рецепт који гарантује успех у свакој ситуацији.  

Искуства указују да је велики број предузећа имао значајних потешкоћа у 
имплементацији ТQМ система. Његови принципи се, иако теоријски добро разрађени, у 
пракси са великим потешкоћама имплементирају, па није редак случај да су бројне 
организације из различитих разлога и одустајале од његовог увођења иако су га 
начелно прихватиле. Наиме, веома често се менаџмент предузећа само вербално 
изјашњава за увођење овог система, а онда се показује неспремност да се развије 
широка подршка за његово спровођење. Бројни менаџери једноставно нису спремни да 
изнесу одговорност за имплементацију ТQМ, између осталог и због тога што нису 
оспособљени како да унапреде систем квалитета. Велики је и број оних менаџера који 
немају потребан ентузијазам који би пренели на остале запослене када је у питању 
унапређење квалитета. Такође, постоје и бројни менаџери који не желе да пренесу део 
својих овлашћења на ниже нивое. Овоме треба додати и неспремност запослених да 
мењају годинама стечене навике у обављању радних задатака. То су само неки од 
разлога за неуспеле покушаје успостављања система квалитета. Сасвим је логично 
закључити да уколико менаџмент једног предузећа није заинтересован или није 
способан да континуирано унапређује квалитет утолико је теже то исто очекивати од 
запослених. Пре доношења коначне одлуке о увођењу ТQМ система, предузеће би 
требало да изврши проверу сопствене спремности и евентуалних проблема који се 
могу појавити у процесу успостављања система квалитета и његовој имплементацији. 
Полазне основе у провери те спремности треба да буду: 

• опредељеност управљачких структура за увођење система квалитета,  

• његову примену и  

• ангажованост на прихватању концепта од стране запослених. 

Да би се успешно имплементирао и развијао овај систем неопходно је да се 
највиши ниво руководства предузећа за њега недвосмислено и јасно одлучи, а потом 
своје опредељење ка развоју квалитета утемељи кроз практично деловање. То је и 
пресудно да би и запослени прихватили концепт квалитета и да међу њима постоји 
однос који је отворен и пун поврења: 

• елиминисање негативног приступа код свих учесника у процесу успостављања 
система; 
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• потпуна и правилна информисаност запослених о значају увођења система 
(ефикасност у пословању, смањење трошкова, већа попуњеност капацитета, 
задовољство гостију и сл.); 

• квалитетне инструкције и други неопходни елементи за увођење и имплементацију 
система; 

• спремност запосленог особља да се обучи како да се предупреде грешке које се могу 
појавити у процесу увођења система; 

• правовремена припремљеност потребне документације (правилник, процедуре, 
записи) и њена ажурираност; 

• адекватна мотивисаност запослених.  

Уколико су одговори на ове претпоставке задовољавајући, организација може 
бити уверена да је на добром путу и да користи адекватне процедуре у поступку 
успостављања овог система квалитета, који је тржишно оријентисан и вођен 
потрошачем, са изузетно наглашеном улогом запослених. Међутим, уколико одговори 
нису задовољавајући било би корисно испитати ставове генералног менаџмента о 
спремности за увођење система квалитета. 

 

 

2.2. Основна начела ТQМ система 

 

Савремени концепт управљања тоталним квалитетом у основи базира се на 
Деминговој концепцији трансформације менаџмента. Наведена концепција представља 
филозофију која прожима читаво предузеће и истиче улогу унапређивања процеса, 
улогу запослених у остваривању задовољства потрошача и захтева контролу свих 
процеса у циљу обезбеђивања потпуног квалитета производа/услуге. Полазећи од тог 
приступа, као кључни темељи система управљања тоталним квалитетом издвајају се: 

• оријентација ка потрошачу јер ТQМ систем подразумева креирање понуде 
прилагођене захтевима, потребама и жељама потрошача. То значи да „пословне 
активности предузећа почињу разумевањем и антиципирањем потреба и жеља 
потрошача, а завршавају се испоручивањем очекиване вредности“.36 

• тотална укљученост подразумева потпуно ангажовање свих субјеката који 
учествују у стварању производа/услуге, свих процеса и свих процедура, како би 
производ својим квалитетом у потпуности задовољио и/или надмашио очекивања 
потрошача.  

Ова начела представљају камен темељац из којих се надограђују сви остали 
принципи управљања квалитетом. На овим начелима базирају се остали (изведени) 

                                                           
36 Милисављевић, М., Маричић, Б., Глигоријевић, М., Основи маркетинга, Економски факултет, Београд, 
2009., стр. 38. 



30 
 

принципи који се користе за успостављање система управљања тоталним квалитетом. 
У изведене принципе спадају:  

1.  строга посвећеност потрошачима и осталим заинтересованим субјектима у процесу 
стварања производа; 

2.  способност и спремност менаџмента за успостављање система квалитета; 

3.  континуирано унапређење квалитета (обука и тимски рад); 

4.  спремност запослених за увођење система квалитета;  

5.  процесни и системски приступ организације; 

6.  развој партнерства и компетентности; 

7.  спремност на промене у окружењу. 

Заједничко обухватање кључних начела тоталног квалитета и изведених 
принципа, најбоље се може сагледати кроз формирање тзв. „Куће квалитета“. Она 
представља метафору која се у литератури и пракси користи као начин да се 
заједнички прикажу и обухвате основни принципи ТQМ система и њихова међусобна 
повезаност. Кућу квалитета сачињавају следећи елементи:37 

1.  Темељи куће квалитета(мисија, визија, циљеви и смернице); 

2.Нивои за имплементацију менаџмента (стратегијски менаџмент, управљање 
процесима, управљање пројектима и управљање непосредним активностима и 
задацима); 

3. Стубови на којима почива кућа (сатисфакција потрошача, континуирано унапређење 
квалитета, одлучивање на основу чињеница и уважавање људи); 

4.  Кров куће - надградња организације(друштвени, технички и менаџмент систем). 

Темељ куће тоталног квалитета започиње дефинисањем мисије, визије и 
утврђивањем циљева и смерница за реализацију те визије. Визија, као поглед у 
будућност, мора бити прихваћена на свим нивоима руковођења и као таква мора се 
спроводити. Да би била оживљена визија мора бити јасна и разумљива, реална и 
оптимистична, могућа и општеприхваћена. Мисијом се конкретизују визијом 
постављени циљеви организације. Пут ка прихватању мисије води до стратегије која 
треба да одговори како остварити циљеве. 

Нивои за имплементацију менаџмента обухватају: стратегијски менаџмент, 
управљање процесима, управљање пројектима и управљање непосредним 
активностима и задацима. Стратегијски менаџмент као кључни ослонац на којем се 
гради кућа квалитета, треба да почива на планирању квалитета као кључној активности 
која дефинише оквире у којима ће се успоставити квалитет унутар предузећа. Процесе 
планирања квалитета треба да иницира менаџмент како би се видела његова 
приврженост квалитету, а његово спровођење на свим нивоима организације треба 

                                                           
37 Ћосић, М., цит.дело, стр. 153-161; Johnston, W., Chvala, R,. Total Quality in marketing, The St. Lucie 
Press, Florida, 1996. 
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обезбедити кроз различите врсте концензуса (општег прихватања), формирања тимова 
и креативне и иновативне активности. Управљање процесима подразумева планирање 
операција и усклађивање кључних процеса са потребама и очекивањима потрошача. 
Организације у савременим условима пословања све више се фокусирају на управљање 
процесима уместо на управљање секторима, тежећи да пронађу начине како да се 
побољшају послови, процеси и задаци који се одвијају између различитих сектора. 
Жељени резултати се могу ефикасније остваривати ако се управљање одговарајућим 
активностима и ресурсима остварује као процес. То значи да се пажња усмерава на 
квалитет производа а не на количину. Ово захтева синхронизованост и координацију 
операција међусобно зависних подручја пословања (маркетинг, продаја, производња, 
финансије, пропаганда, техничке услуге и сл.). Резултат таквог рада су заједнички 
процеси и заједнички језик комуницирања. 

Управљање пројектима подразумева ефикасно планирање, анализу, 
организовање, имплементацију и контролу свих ресурса и активности да би се успешно 
започео програм квалитета. Важну улогу у овоме имају тимови као иницијатори 
процеса успостављања квалитета, чије се активности истовремено везују и за 
оперативне задатке и за унапређивање циљева пословања, идентификовање кључних 
фактора успеха и контролу процеса. Управљање непосредним активностима 
подразумева планирање, организацију и контролу у извршавању утврђених задатака и 
послова, на основу којих запослени имплементирају неопходне промене у производима 
и услугама које процесирају са укупним напором предузећа или појединих његових 
делова како би се постигао врхунски квалитет. Ово подразумева да запослени 
претходно разумеју филозофију тоталног квалитета. Опредељеност предузећа за 
квалитет и спремност запослених за такву оријентацију су од пресудног значаја за 
постизање успеха у имплементацији стратегије квалитета.  

Стубове куће квалитета сачињавају четири основна принципа који морају бити 
пажљиво конструисани, правилно распоређени и стабилни да би се постигао успех у 
достизању врхунског квалитета. Ти ослонци (принципи) су:  

1. сатисфакција потрошача; 

2. континуирано унапређење квалитета; 

3. одлучивање на основу чињеница; 

4. уважавање људи. 

Основни стуб куће квалитета је сатисфакција потрошача као емоционална 
реакција између очекиване и доживљене услуге. Постизање сатисфакције потрошача, 
односно излажење у сусрет његовим очекивањима, па и превазилажење важно је из 
разлога поверења и лојалности, преношења позитивних искустава и спремности на 
даљу сарадњу. Сазнања о томе шта представља сатисфакцију потрошача су важна да 
би се њом ефикасно управљало.  

Континуирано унапређивање квалитета је други битан стуб ове куће. 
Континуирано побољшавати значи радити на унапређивању производа и услуга у ходу, 
што подразумева активну укљученост свих карика у ланцу стварања квалитетног 
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производа. Унапређење се не односи на краткорочно постизање резултата, већ је то, 
пре свега, оријентација на континуирано унапређење производа и услуга и одговор на 
сталне тржишне промене. Кроз континуирано унапређење тежи се постизању 
поузданости процеса и то, пре свега, у правцу минимума варијација. Други важан циљ 
јесте редизајнирање процеса тако да производи и услуге који настају као резултати тих 
процеса више одговарају новим и измењеним захтевима тржишта. У планирању 
процеса до изражаја посебно долази Демингов PDCА циклус, као бескрајан круг 
унапређења која се дешавају у свим фазама пословања. 

Одлучивање на основу чињеница је трећи стуб куће квалитета и односи се на 
доношење одлука на бази чињениица и информација које су резултат анализе 
сопствене организације, истраживања тржишта и истраживања конкуренције (интерно 
и екстерно истраживање).  

Уважавање људи (четврти стуб) подразумева спремност запослених за увођење 
система квалитета, њихову обученост и поседовање одређених овлашћења ради 
благовремених реакција на евентуалне грешке и отклањања уских грла у доношењу 
одлука. Давање овлашћења запосленима је одраз разумевања мисије и визије предузећа 
и стварања узајамног поверења и коректних односа запослених и менаџмента 
предузећа. 

Кров куће квалитета сачињавају социјални, технички и менаџмент систем. 
Социјални систем се односи на културу организације, односе између појединаца и 
група, форме понашања запослених и њихову улогу у процесу комуницирања. Кључна 
подручја социјалног система су: мотивација, креативност, иновативност и тимски рад. 

Технички систем односи се на мерење квалитета уз примену одређених метода и 
техника, на бази чега се доносе одговарајуће одлуке. Користи које произилазе из 
усавршавања техничког система су: смањивање губитака, мање уских грла, брзо учење, 
бржа испорука услуга и бржа реакција на захтеве потрошача, мање изгубљеног 
времена, повећана контрола запослених током процеса рада и др. Менаџмент систем 
ствара оквире за увођење и координацију политика и циљева, процедура, праксе и 
вођства организације и главни је покретач увођења система тоталног квалитета у 
предузећу. 

 

 

3. Примена TQM система у хотелским предузећима 

3.1. Поступак увођења ТQМ система у хотелским предузећима 

 

Да би се успоставио ТQМ систем и остварили резултати који воде врхунском 
производу и услузи, треба избегавати импровизације. Управљачке структуре хотелског 
предузећа, као најодговорнији чиниоц за увођење ТQМ система, треба да приступе 
његовој имплементацији на веома студиозан и систематичан начин. На њима је да 
створе такву климу која ће све субјекте у поступку креирања, увођења и одржавања 
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система квалитета усмерити према том циљу. Сам поступак увођења ТQМ система 
подразумева формулисање одговарајућих стратегија које треба да обезбеде његово 
спровођење. Независно за коју од стратегијских опција да се определи хотелско 
предузеће мора јасно прецизирати обавезе свих запослених, дефинисати ко су 
корисници његових услуга (потенцијални, повремени, постојећи, стални и сл.), које су 
карактеристике услужног програма које захтевају корисници и каква је позиција хотела 
на туристичком тржишту. Имплементација уједно подразумева и дефинисање 
одговорности свих субјеката који учествују у креирању и пружању хотелских услуга, 
из разлога што концепт тоталног квалитета захтева тимску културу, тимски рад и 
флексибилну организациону структуру.  

Иако је значај ТQМ система изузетно важан, посебно за хотелске групације и 
велике хотеле, обзиром да дугорочно гарантује висок квалитет услуге уз смањење 
трошкова пословања, његова имплементација није једноставан процес. На то утичу 
следећи разлози: 

• управљачке структуре тешко се одлучују на нове изазове, јер не желе да мењају 
старе навике; 

• увођење квалитета због оптерећености бирократијом и папирологијом постаје 
додатно оптерећење, а не интегрални део деловања предузећа; 

• могућност сукоба унутар предузећа између различитих концепција, као и 
између менаџмента и запослених; 

• неразумевање савремених захтева тржишта. 

Сам поступак увођења ТQМ система хотелско предузеће спроводи у неколико 
фаза у оквиру којих је потребно предузети одређене активности, и то:38 

1.  Припремна фаза - развијање свести о квалитету;  

2.  Организација квалитета; 

3.  Имплементација система;  

4.  Надзор и осигурање управљања тоталним квалитетом. 

 

1.  Припрема за увођење система управљања тоталним квалитетом, односно 
развијање свести о квалитету обухвата следеће активности: 

• разумевање суштине квалитета, опредељеност за увођење система и доношење 
одлуке о увођењу система; 

• дефинисање политике квалитета; 

• утврђивање програма квалитета; 

• одређивање методологије;  

                                                           
38 Фунда, Д., Потпуно управљање квалитетом, Загреб, Киген, 2008., стр. 67 – 74., и Авелини, Х., И., цит. 
дело, стр. 47-53. 
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• изградњу система подршке (унутрашње и спољне); 

• успостављање стандарда за увођење система квалитета; 

• едуковање и обуку запослених. 

 

2.  Организација квалитета обухвата: 

• одређивање циљева за сваког запосленог; 

• формирање тимова за квалитет и тимова за развој; 

• одређивање циљних тржишта; 

• дефинисање мерила квалитета; 

• одређивање мерних и контролних функција квалитета. 

 

3.  Имплементација управљања тоталним квалитетом обухвата: 

• одабир пројеката и дефинисање процеса; 

• одређивање мерних циљева за одабрани пројекат;  

• одређивање одговорности и поступка тима; 

• обележавање успешног завршетка пројекта и мотивисање чланова тима за 
будуће успехе; 

• институционализацију и управљање системом. 

 

4.  Надзор и осигурање управљања тоталним квалитетом одвија се кроз следеће 
активности:  

• развијање текућих способности;  

• упоређивања способности са циљевима; 

• корективне радње. 

 

Увођење ТQМ система у хотелском предузећу врло је захтевно и тешко и може 
проузроковати појаву бројних грешака у различитим фазама његовог увођења и 
имплементације. У наставку указујемо поделу грешака према фазама увођења ТQМ 
система у хотелском предузећу. 

1.  Могуће грешке у фази припреме увођења ТQМ система су: неразумевање 
суштине система од стране менаџмента; неуспостављање плана едукације и тренинга; 
веровање да ће све тешкоће његовим увођењем бити аутоматски решене; 
недефинисање краткорочних циљева за надзор и необезбеђеност повратних 
информација; одабир само менаџера квалитета, а не и прихватање обавезе за увођење 
квалитета. 
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2.  Грешке у фази преласка са пилот пројекта на имплементацију су: очекивања 
брзих решења и готових рецепата; сукоба између постављених краткорочних и 
дугорочних циљева; конфликтности циљева (између делова предузећа); 
неприпремљености метода за мерење; ривалитета међу запосленим и нарушавања 
тимског рада; неадекватне мотивисаности и др. 

3.  Грешке везане за тешко одрицање стечених навика руководеће структуре су: 
недостатак овлашћења; недоследност у спровођењу утврђене политике; застарела и 
нефункционална организациона структура и превазиђен модел пословања. 

Као пример баријера и проблема у имплементацији ТQМ система у хотелијерству 
наводе се резултати истраживања које је спровела Америчка асоцијација хотела и 
мотела AH & MA (American Hotel and Motel Association) о стању обезбеђивања 
квалитета у америчкој хотелској индустрији. Резултати наведене анкете указују да су 
резистентност на промене, недостатак времена и релативно помањкање компетентних 
запослених три кључне баријере које дестимулишу ширу имплементацију ТQМ 
система у хотелима. Као значајне баријере истичу се и новац, ентузијазам, осцилације 
запослених, недостатак тимског рада, недовољно знање суштине система квалитета и 
др. На хотелском менаџменту је да преиспита исправност опредељења за увођење 
система и, уколико се искаже спремност за његову имплементацију, отклони наведене 
баријере.39 

 
 

3.2. Основни принципи примене TQM система у хотелским предузећима 

 

Увођење ТQМ система у хотелијерству захтева потпуно разумевање потреба и 
захтева туриста, поштовање утврђених стандарда и стварање производа који ће својим 
квалитетом испунити или надмашити њихова очекивања. То подразумева да функција 
управљања квалитетом прожима цело предузеће, односно да се распореди на све 
хотелске активности и функције (рецепција, смештај, набавка, продаја, маркетинг, 
кухињски блок, услуживање, техничко одржавање, одржавање хигијене и др.). Тако 
широко постављен систем квалитета треба да омогући хотелском предузећу да 
континуирано унапређује своје перформансе, при чему не смеју бити занемарене 
потребе било које од заинтересованих страна које учествују у процесу стварања и 
испоруке хотелског производа. 

Уважавајући основна начела на којима се темељи ТQМ систем, а полазећи од 
веома хетерогених ресурсних и тржишних могућности, адекватна примена овог 
система у хотелијерству подразумева коришћење различитих принципа и активности 
које хотелском менаџменту треба да омогуће доношење одлука за његово увођење. 
Основни принципи на којима треба базирати увођење ТQМ система у хотелијерству су: 

                                                           
39 Ћосић, М., цит.дело, стр. 177. 
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- Посвећеност корисницима хотелских услуга подразумева да се хотелска услуга 
континуирано прилагођава потребама, захтевима и очекивањима гостију. Хотелски 
гост као корисник хотелске услуге је полазиште и исходиште сваке хотелске операције. 
Да би остали лојални хотелу, њихови захтеви се морају поштовати и они треба да 
представљају основу будућих одлука о производу. Ово уједно захтева и њихову 
активну укљученост у креирању хотелског производа, кроз уважавање њихових идеја, 
предлога и сугестија и уградњу истих у производ. Дакле, потребе и захтеви гостију 
морају бити чврсто инкорпорирани у планирање, дизајн производа, унапређење 
процеса, као и у друге хотелске операције. 

- Одговорност менаџмента за успостављање система квалитета представља један 
од најважнијих услова за успостављање система управљања квалитетом у 
хотелијерству је опредељење и спремност менаџмента за његово увођење. Од његове 
спремности и разумевања суштине квалитета зависи да ли ће се ствари одвијајати на 
„прави“ начин и да ли ће се од запослених извући највише и најбоље што они могу да 
дају у свом послу. Да би ово могло да се оствари хотелске управљачке структуре, 
посебно оне које су задужене за квалитет, морају имати знање, интегритет, поузданост, 
добру вештину комуницирања, спремност и вољу да уче и способност да мотивишу 
друге. Поред тога, оне треба да поседују и друге карактеристике изражене кроз: јак 
осећај и свесност сопствене улоге у организацији, тежњу за новим сазнањима, осећај 
задовољства и уживања на послу, социјалну одговорност, преузимање ризика и жељу 
да се задовоље потребе других. Само такав приступ ствара услове потпуне спремности 
руководства за увођење овог система. 

- Спремност запослених за прихватање система квалитета представља један од 
основних принципа ТQМ система у хотелијерству. Запослени, односно њихово знање, 
способности, мотивисаност и компетенције кључни су фактор квалитета хотелске 
услуге. Само задовољни запослени су у могућности да гостима пруже услугу 
задовољавајућег квалитета. Они морају бити информисани о томе шта се ради, шта они 
треба да раде, зашто то раде и како то да раде. Они морају разумети и прихватити 
суштину система квалитета. Давање овлашћења запосленим, посебно у делу где се 
остварују интезивне комуникације са гостима, је од изузетне користи за њихово 
додатно мотивисање. Менаџмент и на тај начин придобија запослене за увођење 
система квалитета, а уједно скраћује и процес одлучивања при решавању приговора 
гостију.  

- Континуирано унапређење квалитета хотелских услуга подразумева учење на 
бази уочених грешака и настојање да се исте грешке и пропусти не понове, већ да се 
након откривања идентификују и користе као шанса за побољшање квалитета. У 
хотелијерству веома је тешко достићи такве резултате где не постоје грешке, те је 
њихова благовремена идентификација од изузетне важности за реаговање ради 
постизања нивоа услуге којом ће гост бити задовољан. Да би се ефикасно радило на 
континуираном унапређењу квалитета веома је битно да постоји тимски рад и 
компетенције нижих нивоа руковођења и запослених, што се постиже кроз тренинге, 
стална усавршавања, кружоке квалитета или тимове за унапређење квалитета. 
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- Оријентација на животну и радну средину  представља суштински важан захтев 
који се не сме запоставити у процесу стварања и испоруке хотелске услуге. 
Успостављање система управљања квалитетом обавезује хотелско предузеће да 
дефинише стандарде који се односе на усаглашеност радне средине са захтевима 
хотелског програма. Ово је неопходно због тога што се различите компоненте 
хотелског производа одвијају у различитим радним срединама. Услуге везане за пријем 
госта, храну, пиће, рекреацију, забаву и др., остварују се у просторима који имају и 
радни и услужни карактер. Поред простора и просторија намењених гостима, стварање 
хотелског производа захтева и постојање простора који нису директно намењени 
гостима, као што су: магацински простори, кухињски блок, котларница, гаража, 
радионице, перионица, санитарно - хигијенске просторије, гардеробе, трпезарија и 
офиси за запослено особље, канцеларије и сл. Сви ови простори морају бити у складу 
са стандардима и прописима који гарантују квалитет укупне хотелске услуге. Посебно 
је битно да се дефинишу и поштују стандарди који се односе на обезбеђење санитарно-
хигијенске и здравствене исправности намирница и здравствено стање запослених, јер 
се ради о директном контакту запослених са животним намирницама.  

- Оријентација на процесе представља основни принцип ТQМ система у 
хотелијерству, јер успостављање и спровођење система управљања квалитетом 
представља процес усмерен на постизање циљева хотелског предузећа. Тај процес није 
једнократно и парцијално деловање, већ серија континуираних узајамних веза 
управљачких функција, где је свака хотелска услуга резултат активности у одређеним 
процесима који су најчешће сукцесивно повезани. Збир квалитета појединачних 
процеса, који су резултат синхронизованог рада свих пословних јединица у хотелу, 
чини укупан квалитет хотелске услуге. Тако на пример, уколико собарица примети 
неки недостатак или одређену ствар коју је гост заборавио у соби обавестиће 
одговарајућу хотелску службу како би се наведени недостатак отклонио пре доласка 
госта или нађена ствар вратила госту који напушта собу. Уколико нема потребне 
сарадње између служби (собарица–рецепција, техничко одржавање) није могуће 
постићи квалитет који ће задовољити госта.  

- Системски приступ представља значајан принцип јер ТQМ систем захтева 
укључивање свих запослених у поступку имплементације и изградње квалитета, при 
чему им се мора образложити политика квалитета и улога и допринос сваког појединца 
у томе. Из перспективе системског приступа менаџери сагледавају организацију као 
целину у којој активност једног дела има уплив у активности осталих делова. 

- Оријентација на плански приступ подразумева планску разраду процеса и 
операција да би се пратило и анализирало њихово одвијање. Планирање, као почетна 
активност у успостављању ТQМ система, подстиче сарадњу и координацију свих 
субјеката који учествују у стварању и пружању хотелских услуга. Координација је 
битна јер туристи се не везују само за хотел и његове садржаје, већ за бројне услуге 
које су у домену субјеката изван хотела. Наведено намеће потребу да се планирањем 
мора обухватити и туристичка дестинација и активности других субјеката који у 
оквиру туристичке дестинације учествују у задовољавању различитих потреба туриста.  
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3.3. Ефекти примене ТQM система у хотелским предузећима 

 

Током времена ТQМ систем све више уводе и мањи хотели који послују 
самостално. Оно што је за велике хотеле и групације предност (задржавање постојећих 
туриста, смањење трошкова, усмена пропаганда, изградња имиџа) за мање хотеле то 
представља једини начин опстанка. Увођење овог система код мањих хотела је 
једноставније него код хотелских ланца из следећих разлога: 

• организациона структура мањих хотела је једноставнија, јер је број запослених далеко 
мањи; 

• мањем броју запослених једноставније је објаснити суштину увођења ТQМ система и 
придобити поверење за његово увођење; 

• највећи број запослених се укључује у све фазе креирања и испоруке услуге; 

• тренинг је једноставније организовати; 

• сарадња менаџмента и запослених је перманентна; 

• непотребне залихе су сведене на минимум; 

• брже се уочавају недостаци и слабости; 

• процедуре решавања приговора гостију су далеко једноставније и брже. 

Мањи хотели су флексибилнији што им омогућава лакше и брже прилагођавање 
тржишним условима и захтевима тражње, могућност бржег решавања приговора и 
мањи број нивоа одлучивања. Недостаци који се најчешће могу испољити приликом 
увођења овог система у мањим хотелима су:40 

• менаџери и власници ових хотела често немају тржишну визију и стратегију па према 
ТQМ систему имају резерву; 

• менаџери и власници веома често очекују брзе резултате, што овај систем у кратком 
року не даје; 

• веома често се из незнања пружа отпор према увођењу новог система; 

• тренинзи запослених ређе се организују, јер због малог броја запослених постоји 
проблем замене за време обуке; 

• због малог броја запослених постоји ризик да један или два запослена могу 
онемогућити промене уколико се плаше да то значи више посла и одговорности. 

Знање, образовање, култура и спремност власника малих хотела за увођење 
система квалитета су опредељујући елементи који доминирају у укупном управљању 
малим хотелима. На њима је да заједно са менаџментом креирају такву климу у којој су 
запослени заинересовани, самостално размишљају и имају личну одговорност. Да би 
ово могло да се оствари менаџери – власници малих хотела морају имати интегритет, 

                                                           
40 Авелини, И., цит.дело, стр. 51. 
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способност, флексибилност, изузетну вештину комуницирања, спремност и вољу да 
раде на себи и да мотивишу друге да раде. 

Увођењем ТQM система у хотелским предузећима, без обзира да ли се ради о 
великим или малим хотелима, остварује се: 

- континуирано унапређење хотелске услуге, 

- јачање конкурентске способности и тржишне снаге хотелског предузећа, 

- повећање задовољства корисника услуга и њихова лојалност, 

- повећање задовољства запослених и њихова лојалност, 

- повећање квалитета управљања,  

- смањење укупних трошкова пословања (посебно режијских и трошкова 
пропаганде код оних хотела који су у саставу хотелских ланаца); 

- економија простора, 

- смањење непотребних залиха, 

- смањење ризика од неуспеха, 

- развијање имиџа хотела и његове укупне вредности, 

- повећање профита. 
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III Мерење квалитета услуга у хотелијерству 

1. Мерење квалитета услуга 
 

Мерење квалитета услуге врши се помоћу одговарајућих индикатора квалитета. 
При томе се ради прво о утврђивању димензија квалитета услуга које су релевантне за 
потрошаче, и друго, о утврђивању стварно насталих трошкова и приноса квалитета. 

Под појмом мерења подразумева се примена апарата или инструмента за мерење. 
У суштини мерење значи нешто непознато упоредити са нечим нормираним познатим. 
Полазна тачка за циљно усмерени систем мерења мора увек да буду димензије 
квалитета које потрошач очекује и које стварно доживљава. Према томе, индикатори за 
мерење квалитета морају да буду усмерени како на аспект услуга који се односи на 
производ, тако и на онај који се односи на процес. 

У поређењу са оценом квалитета материјалних учинака, потрошачи не оцењују 
квалитет услуге само помоћу квалитета резултата, него у процес оцене улазе и 
парцијални квалитети потенцијала и процеса. Због комплесности квалитета услуге, 
успех истраживања квалитета зависи од операционализације појма квалитета. Квалитет 
се може мерити коришћењем већ постојећих података у предузећу, оценом од стране 
запослених, од стране потрошача и институција. 

 

 

2. Директне и индиректне методе мерења квалитета услуга 

 

Мерење степена сатисфакције потрошача односно његовог 
задовољства/незадовољства представља комплексан процес, јер степен сатисфакције 
зависи од потрошачевих аспирација и очекивања, односно мера сатисфакције 
представљају субјективну категорију.41 Циљеви мерења сатисфакције потрошача могу 
се сублимирати у један основни, а то је праћење ставова и перцепције потрошача о 
квалитету производа и услуга предузећа и избор адекватног повратног система о 
потрошачким искуствима.  Први значајнији покушаји мерења степена сатисфакције 
потрошача је шведски барометар сатисфакције потрошача SCSB који је уведен 1989 
године. У Немачкој је уведен Deutsche Kundenbarometere (DK – 1992) а и друге земље 
користе индексе мерења сатисфакције потрошача. На нивоу ЕУ покренут је Европски 
индекс сатисфакције потрошача (ECSI – The European Customer Satisfaction Index), који 
повезује имиџ, очекивања потрошача, перципирани квалитет и вредност, што све води 
сатисфакцији потрошача.42  

                                                           
41 Милисављевић, М., Маричић, Б., Глигоријевић, М., Основи маркетинга, ЦИД економског факултета, 
Београд, 2009, стр. 54. 
42 Вељковић, С., Маркетинг услуга, ЦИД економског факултета, Београд, 2006, стр. 103. 
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Искуства земаља које су још почетком шездесетих година прошлога почеле са 
увођењем мерења сатисфакције потрошача, говоре у прилог томе да се приликом 
мерења користе различити методи мерења истовремено како би се створила што 
објективнија слика о оцени потрошача у вези производа.  У САД и Европи су развијени 
различити модели за мерење сатисфакције потрошача како би се добили најпрецизнији 
могући подаци. Сваки од њих има својих предности, али и недостатака, па се зато 
често користи неколико метода мерења истовремено како би се добила што 
објективнија слика о перцепцији потрошача у вези производа или услуга самостално, 
али и у односу на конкуренцију.43 Методи за мерење сатисфакције потрошача могу се 
поделити на:  

1) Индиректне методе које се базирају на коришћењу одређених индикатора који 
омогућавају да се повежу оперативни резултати у смислу сатисфакције потрошача.  

2) Директне методе које подразумевају активно учешће потрошача који се 
изјашњавају о степену њихове сатисфакције неком одређеном услугом. 

 

 

2.1.  Индиректни методи 

 

Приходи од продаје44 представљају прве показатеље сатисфакције потрошача 
које се користе код индиректних метода. Могу бити подељени на географска подручја, 
временске периоде и број услужених потрошача. Анализа овог показатеља обезбеђује 
базичне информације, које се морају  допунити информацијама о потрошачима и 
конкуренцији.  

Анализа рекламације представља интересантан индиректан метод мерења 
(не)задовољства потрошача. Рекламација представља облик комуникације потрошача 
са предузећем путем кога потрошач изражава незадовољство одређеном услугом и 
начином њеног пружања. Анализа броја и мотива незадовољних потрошача је у 
функцији мерења задовољства потрошача.  

Потребно је нагласити да мали број, свега 4% незадовољних потрошача уложи 
рекламацију. Остали, који не обавесте предузеће о свом незадовољству, изражавају 
своје незадовољство другим особама, креирајући тако негативну слику која може бити 
изузетно штетна по предузеће. Исто се дешава и када се не одреагује на 
задовољавајући начин на уложену рекламацију. Управо из ових разлога је потребно, 
као прво, стимулисати потрошаче да уложе рекламацију уколико осете незадовољство, 
а затим правовремено и адекватно решити проблем и отклонити незадовољство 
потрошача.  

                                                           
43 Angelini, A., Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Franco Angeli, Milano, 2008, стр. 
81. 
44 Angelini, A., цит.дело, стр. 82 
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Прикупљање и анализа коментара се врши у циљу прикупљања информација о 
утисцима потрошача о одређеним производима или услугама. Како би се прикупили 
утисци потрошача често се користе формулари или упитници које садрже неколико 
најважнијих питања која се односе на задовољство потрошача одређеним услугама. 
Приликом састављања ових упитника (енгл. comment cards) потребно је 
поједноставити начин попуњавања (заокруживањем одговора, давањем оцене од 1-5 и 
сл.) како би се укључио што већи број потрошача. Као вид њиховог стимулисања, 
формулари су анонимни или се користи могућност освајања награда. Приликом 
састављања питања, менаџмент се обично фокусира на оне аспекте понуде коју сматра 
релевантном или својом снагом. Зато је потребно оставити простор за коментар како 
би потрошач изразио неко своје запажање. Тако је на пример, менаџмент једног хотела, 
футуристичког изгледа, у свом упитнику намењеном гостима, поставио питања везана 
за задовољство потрошача изгледом хотела, разноврсношћу расвете, распоређеношћу 
расвете, брзином интернета и сл. Одсуство уобичајених питања везаних за 
функционалност собе, љубазност особља, мени у ресторану сведочи о томе да је овај 
хотел намењен искључиво савременим, пословним људима који у хотелу не траже 
топлину ентеријера, контак са особљем хотела своде на минимум, интересују их 
модерне технологије и нови концепти.  

Индекс задржаних потрошача (енгл. customer retention index) је врло користан 
метод мерења сатисфакције потрошача. Он изражава број потрошача који су остали 
лојални на крају године у односу на оне који су постојали на почетку године и на нове 
потрошаче. Реч је о веома важном показатељу путем кога се утврђује способност 
предузећа да задржи потрошаче.  

Приликом примене ове методе потребно је водити рачуна и о томе да лојалан 
(веран) потрошач није нужно и задовољан потрошач, већ је послдица недостатка 
бољих алтернатива, повећање трошкова у случају промене и сл. Такође, овај индекс не 
открива да ли су “изгубљени потрошачи” отишли због боље понуде конкуренције или 
из радозналости да пробају нешто ново.  

На основу анализе ових метода може се закључити да ни један метод није 
довољан сам по себи за стицање целокупне слике о задовољству порошача. Неопходно 
је да се они комбинују са методама које на директан начин укључују самог потрошача. 

 

 

2.2. Директни методи 

 

Као најпознатије и највише коришћене директне методе могу се издвојити 
следеће:45  

1.  Critical Incident Technique,  

                                                           
45 Angelini, A., цит.дело, стр. 83 
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2.  Problem Detection System,  

3. Pims,  

4. Customer Satisfaction Surey,  

5. Kanov модел,  

6. Blueprinting 

7. SERVQUAL метод. 

 

1. Метод критичног догађаја (Critical Incident Technique) се заснива на 
претпоставци да је сатисфакција потрошача са производом или услугом резултат тзв 
«критичних догађаја» (енгл. critical incident). Ови догађаји тичу се међусобног односа 
између запослених (предузећа) и потрошача и могу бити дефинисани као «тренутак 
истине» или «сусрет са услугама».46 Овај метод претпоставља да постоји «зона 
толеранције», другим речима потрошач неће приметити ситуацију где његова опажена 
искуства само мало одступају од очекивања. Критични догађаји су они који иду изван 
ове зоне толеранције. Критични догађај је онај који може бити детаљно описан и који 
значајно одступа, било позитивно или негативно, од онога што је уобичајено или 
очекивано. Ова техника предвиђа постављање три суштинска питања везана за те 
догађаје:  

1. Који су догађаји током пружања-коришћења услуге проузроковала позитивно или 
негативно осећање?  

2.  Када се десио?  

3.  Које су околности утицале на то да се ти догађаји сматрају критичним?  

Потрошачу се постављају једноставна питања која захтевају прецизно описивање 
догађаја. На основу добијених информација се утврђују разлози који су довели до тог 
конкретног задовољства или незадовољства, односно утврђују се елементи услуге које 
би требало унапредити како би се повећала сатисфакција потрошача.  

2. Систем откривања проблема (Problem Detection System) полази од откривања 
проблема са којима се потрошачи сусрећу приликом коришћења услуге. Након 
откривања проблема, одређује се његов степен важности који му потрошачи придају 
како би се проценило у којој мери тај одређени проблем утиче на понашање приликом 
куповине и коришћења услуге.  

3. Утицај тржишне стратегије на добит (Profit Impact of Market Strategy PIMS) 
представља метод који се базира на програму истраживања конкурентских стратегија. 
Развијен је са циљем да се утврде како кључни елементи стратегије утичу приход и 
раст предузећа. Указао је на везу између прихода предузећа и квалитета услуга које 
пружају. Предузеће које успе да понуди услугу бољег квалитета у односу на 

                                                           
46 Swarbrooke, J., Horner, S., Consumer Behaviour in Tourism, Oxford, Elsavier, 2007., стр. 215. 
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конкуренцију имаће предности на краћи рок у смислу већег профита, а на дужи рок у 
смислу заузимања већег дела тржишта47 

4.  Истраживање сатисфакције потрошача (Customer Satisfaction Survey – CSS) 
представља метод који има за циљ да се периодично мери степен сатисфакције 
потрошача и да се елаборирају индикатори квалитета понуђене услуге уз поређење 
током времена.48 Његово коришћење је значајно за предузећа која желе да упореде 
резултате након спровођења неких акција побољшања квалитета услуге, а која 
истовремено добро познају потребе потрошача.  

Постоји и истраживање путем агената и посредника, у случајевима када 
предузеће нема директног контакта са потрошачима. Овакво истраживање је изузетно 
значајно јер се добијају подаци о конкуренцији и могућим променама у потребама 
потрошача. Након истраживања се добијају индекси сатисфакције (аритметичка 
средина оцена које су изнели потрошачи), индекс незадовољених потрошача (број 
незадовољних потрошача подељен са укупним бројем испитаника) и индекс тренда 
који изражава степен варијације перципираног квалитета свих испитиваних потрошача 
или појединих сегмената. 

5.  Кано модел је добио име по свом идејном творцу, проф. Нориаки Кану са 
Токијског Научног Универзитета.49 Он је путем овог модела покушао да процени 
степен  сатисфакције потрошача управо на неочекиваним својствима услуге. Он се 
базира на идентификовању три врсте својстава услуге чије присуство утиче на 
задовољство потрошача: основна или очекивана својства, изречена својства и 
изненађујућа или својства која одушевљавају. Ова својства се могу интерпретирати и 
кроз потребе потрошача: базичне потребе, очекиване потребе и неочекиване потребе 
(узбудљиви/изненађујући доживљај).  

Базичне потребе односе се на перформансе које производ/услуга мора да поседује 
према очекивањима потрошача, односно ››подразумева се‹‹. Очекиване потребе 
заснивају се на принципу да је задовољство потрошача пропорционално са 
функционалношћу перформанси производа/услуге. Неочекиване потребе (узбудљиви 
/изненађујући доживљај) су фактори који треба да изненаде и одушеве потрошача, које 
он није очекивао у производу/услузи. 

 Кано модел има и временску димензију кривих. Ако је у једном нешто било 
атрактивно (нпр. осамдесетих година је представљање аранжмана реализовано само 
вербално, без посебних мултимедијалних информација), у каснијем периоду постаје 
очекивано. Атрактивност која се данас нуди на тржишту, након одређеног времена, 
постаје предмет имитације од стране конкуренције и на тај начин постаје очекивана у 
будућим моделима производа или услуга. 

Још једна димензија Кано модела се односи и на тржишни сегмент. Ако је у 
једном сегменту нешто атрактивно, то не значи да ће бити и у неком другом, већ је 

                                                           
47 Angelini, A., цит.дело, стр. 85 
48 Angelini, A., цит.дело, стр. 86 
49 www.wikipedia.org 
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тамо очекивано или базично. Друштвене норме или ритуали у потрошњи умногоме 
утичу на очекивања потрошача и њихово понашање у куповини производа и услуга.  

6. „Главна нит“ (Blueprinting) представља модел који се састоји се у припреми 
процеса како би услуга могла да буде дефинисана као систематичан процес у 
хронолошком реду50, који следи секвенцу од уочавања до решавања проблема у вези са 
квалитетом производа. Омогућава да се производња и испорука ставе у контекст 
количине учешћа који се тражи од запослених и потрошача. Овај метод се користи у 
туристичкој привреди (хотели и ресторани), где је познат под називом „Фабрика 
Услуга“ услед неодвојивости производње услуга од потрошње. Овај метод добро 
повезује сатисфакцију потрошача и систем испоруке хотелске услуге.51 

7. SERVQUAL модел представља једну од најчешће коришћених метода за 
утврђивање задовољства потрошача квалитетом услуге у односу на њихова очекивања. 
Parasuraman, Zeithaml и Beri су развили технику мерења квалитета услуга познату као 
SERVQUAL.52 Они су дефинисали квалитет услуга као  перцепцију специфичности 
квалитета услужних предузећа, а која се базира на поређењу перформанси које је 
конретно предузеће испоручило потрошачу и генералних очекивања потрошача која 
постоје за сва предузећа у некој делатности која испоручују исте услуге. SERVQUAL 
модел услужна предузећа користе како би на основу њега лакше разумела очекивања и 
перцепције својих потрошача.  

 

 

3. Карактеристике SERVQUAL модела 

 

Од 1985. године SERVQUAL постаје модел с најширом применом у мерењу 
квалитета услуга. Метод има за циљ да укаже на разлику између очекиване и добијене 
услуге. Могу се издвојити следеће разлике (гепови или јазови):  

- Први геп налази се између очекивања потрошача услуге и перцепције 
менаџмента. Он се јавља када менаџмент не разуме стварна очекивања потрошача. 
Смањује се успостављањем комуникације са потрошачима, мерењем задовољства, 
решавањем жалби и сл.  

- Други геп појављује се између перцепције менаџмента и спецификација 
квалитета услуга. Он се јавља када менаџери знају шта њихови потрошачи желе, али 
нису у могућности или немају воље да развију системе који ће то и пружити. Постоји 
неколико разлога због којих се овај јаз може јавити: неадекватна посвећеност 
квалитету услуге, недостатак перцепције изводљивости, неадекватна стандардизација 
пословних задатака и одсуство постављања циљева.  

                                                           
50 Williams, C., Buswell, J., Service Quality in Leisure and Tourism, CABI Publishing, Oxon UK, 2003, стр. 
55. 
51 Бакић, О., Квалитет услуге као стратешко опредељење хотелског предузећа, 2002, стр. 24. 
52 Swarbrooke, J., Horner, S., цит. дело, стр. 214. 
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- Трећи геп јавља се између спецификација квалитета и пружене услуге. Назива 
се још и јаз перформанси услуга. Дешава се када менаџмент схвата шта треба да се 
пружи и има развијене одговарајуће спецификације, али запослени нису у могућности 
или не желе да пруже услуге. Менаџмент људских ресурса игра важну улогу у 
смањивању овог јаза.  

- Четврти геп појављује се између пружене услуга и екстерне комуникације, 
односно када предузеће обећа више у својим екстерним комуникацијама него што 
може да пружи. До ових проблема може, такође, довести и недостатак конзистентности 
(нпр. потрошачи очекују да пословнице исте агенције, франшизе, субагенти, сл. имају 
сличне производе, услуге и политику).  

- Пети геп јавља се између очекиваних и доживљених услуга.Представља разлику 
између очекиваног и добијеног квалитета. Ако потрошач добије мање него што је 
очекивао, постаће незадовољан.  

Сваки од појединачних гепова утиче на укупну перцепцију квалитета услуге и на 
сатисфакцију потрошача. Према моделу квалитета услуга, менаџерима у туристичким 
агенцијама, намеће се као императив креирање услужне понуде која ће бити усклађена 
са очекивањима и перцепцијом потрошача, а зависиће и од услужне трансакције у 
конкретном туристичком предузећу.  

Мерење квалитета методом SERVQUAL подразумева коришћење специјалног 
упитника који обично испуњавају сами потрошачи. Упитник садржи 22 става или 
изјаве које се односе на пет основних детерминанти услуга. Сваки од ставова (изјава 
или критеријума) се користи два пута: први пут када се детерминишу очекивања 
потрошача, а други пут када се мери перцепција перформанси конкретног предузећа. 
SERVQUAL модел се усталио на 5 појединачних детерминанти квалитета услуга за 
мерење очекивања потрошача и његове перцепције: поузданост, одговорност, 
сигурност, емпатија, опипљивост.53 

Подаци добијени из SERVQUAL анализе могу се користити у различите сврхе и 
то за:  

- Одређивање просечног збира одступања између перцепција и очекивања 
потрошача за сваки атрибут услуга; 

- Процењивање квалитета услуга за сваку од пет детерминанти квалитета;  

- Праћење очекивања и перцепције потрошача било појединих атрибута услуге 
било SERVQUAL детерминанти квалитета током времена;  

- Поређење SERVQUAL збира у односу на конкурентски;  

- Идентификовање и указивање на оне сегменте потрошача који се значајније 
разликују у смислу оцене перформанси предузећа ; 
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- Процењивање интерног квалитета услуга (у сваком одељењу или сектору 
предузећа у односу на друге унутар конкретног предузећа).54  

Без обзира на критике, SERVQUAL је послужио као основа за велики број 
истраживања  квалитета  у  услужним  делатностима.  Модел  је  нашао  примену  у 
истраживањима квалитета услуге у сектору: медицине55, банкарства56, саобраћаја57, 
туризма58, осигурања59, трговине60 и другим услужним делатностима.  

SERVQUAL је послужио као основа за мерење квалитета услуга и у 
хотелијерству.  Међутим, већина истраживача који се бавe мерењем квалитета 
хотелских услуга, модификују и прилагођавају овај модел карактеристикама услуга у 
хотелској индустрији. Saleh и Ryan61 у свом истраживању у хотелској индустрији 
разликују пет детерминанти: „друштвеност“, „опипљиви елементи“, „поверење“, 
„избегавање сарказма“ и„емпатија“. У њихово истраживање, за разлику од SERVQUAL 
упитника, укључено је укупно 33 питања. Getty и Thompson62 су развили лествицу под 
називом LODGQUAL (од lodging quality) за мерење квалитета хотелског  смештаја.  

Stevens и његови сарадници63, на основу SERVQUAL модела, развијају модел по 
називу DINSERV, који садржи укупно 40 питања везаних за испитивање квалитета 
услуга у ресторанима. Применом факторске анализе, упитник је сажет на 29 питања 
распоређених у пет детерминанти квалитета SERVQUAL модела.  

Tribe и Snaith64 развијају модел под називом HOLSAT (од holiday satisfaction). 
Упитник који се састоји од 33 питања служи за мерење квалитета услуге и задовољства 

                                                           
54 Laws, E., Improving Tourism and Hospitality Services, CABI, 2004, стр. 81-89 
55 Carman J. M., Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the SERVQUAL Dimensions, 
Journal of Retailing, 66 (Spring), 1990, p. 33-55.; Vinagre, M. H., Neves, J., The influence of service quality 
and patients emotions on satisfaction, International Journal of Health Care Quality Assurance, 21 (1), 2008, p. 
87-103.; Mostafa, M. M., An empirical study of patients expectations and satisfactions in Egyptian hospitals, 
International Journal of Health Care Quality Assurance, 18 (7), 2005, p. 516-532. 
56 Chi Cui, C., Lewis, B. R., Park, W., Service quality measurement in the banking sector in South Korea, 
International Journal of Bank Marketing, 21 (4), 2003, p. 191-201.; Newman, K., Interrogating SERVQUAL: a 
critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank, International Journal of Bank 
Marketing, 19 (3), 2001, p. 126-139.; Jabnoun, N., Khalifa, A., A customized measure of service quality in the 
UAE, Managing Service Quality, 15(4), 2005, p. 374-388. 
57 Prayag, G., Assessing international tourists' perceptions of service quality at Air Mauritius, International 
Journal of Quality & Reliability Management, 24 (5), 2007, p. 492-514.; Cavana, R. Y., Corbett, L. M., Lo, Y. 
L., Developing zones of tolerance for managing passenger rail service quality, International Journal of Quality 
& Reliability Management, 24 (1), 2007, p. 7-31. 
58 Atilgan, E., Akinci, S., Aksoy, S., Mapping service quality in the tourism industry, Managing Service Quality, 
13 (5), 2003, p. 412-422. 
59 Tsoukatos, E., Rand, G. H., Path analysis of perceived service quality, satisfaction and loyalty in Greek 
insurance, Managing Service Quality, 16 (5), 2006, p. 501-519. 
60 Gagliano K. B., Hathcote, J., Customer Expectations and Perceptions of Service Quality in Retail Apparel 
Specialty Stores, Journal of Services Marketing, 8 (1), 1994, p. 60-69. 
61 Saleh F, Ryan C., Analysing Service Quality in the Hospitality Industry Using the SERVQUAL Model, The 
Service Industries Journal, 11 (3), 1991, p. 324-343. 
62 Getty G. M. and Thompson K. N., The Relationship between Quality, Satisfaction and Recommending  
Behaviour in Lodging Decisions, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 2 (3), 1994, p. 3-21. 
63 Stevens, P., Knuston, B., Patton M., DINSERV: A tool for measuring service quality in restaurants, Cornell 
Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 36 (2), 1995, p. 56-60 
64 Tribe, J., Snaith, T., From SERVQUAL to HOLSAT: holiday satisfaction in Vardero, Cuba, Tourism 
Management, 19 (1), 1998, p. 25-34. 
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туриста на дестинацији. Ramsaran Fowdar65, на основу двомесечног  испитивања  
туриста  на  Маурицијусу, SERVQUAL моделу додаје још две детерминанте квалитета: 
„погодности за хотелске госте“ и„хотелска технологија“. Његов упитник садржи 59 
питања. 

 Snoj и Mumel су спровели истраживање квалитета хотелских услуга у бањама на 
подручју Словеније. Аутори су формирали 23 питања која су распоређена у пет 
детерминанти SERVQUAL модела.66 

Наведене студије доказују да SERVQUAL модел не покрива све аспекте квалитета 
услуге које су важне за хотелског госта. Дакле, проблематика квалитетета хотелског 
производа се мора посматрати како у целини, тако и у контексту његових појединих 
компоненти, у сваком случају, кроз призму задовољства потрошача, која се изражава 
степеном усаглашености између очекиваног и стварно доживљеног.67 

 

 

4. Примена SERVQUAL модела у оцени квалитета услуга у хотелу Тами 
 

 Модел за мерење квалитета услуга коришћен у овом истраживању, настао је као 
резултат детаљне анализе поменутих модела. Међутим, SERVQUAL модел је 
представљао базу за његово формирање. Упитник се састоји из два дела при чему 
сваки од њих обухвата 24 питања. Први део обухвата питања која се односе на 
очекивања гостију и која одражавају пет детерминанти квалитета које су преузете из 
оригиналног SERVQUAL модела. Други део упитника обухвата пет детерминанте 
квалитета и 24 питања који мере перцепције квалитета услуга гостију. 

Питања из другог дела формулисана су на следећи начин: Прво питање из 
лествице очекивања: Хотел треба да има повољну локацију и добру приступачност, у 
другом делу упитника који мери перцепцију гостију са становишта квалитета услуга 
гласи: Хотел има повољну локацију и добру приступачност. На овакав начин су 
преформулисана и остала питања која се односе на перцепцију. 

Овако формулисан упитник је поједностављен и прилагођен за анкетирање 
гостију у хотелу Тами у Нишу. Првих 12 питања у упитнику односе се на опипљиве 
елементе, док осталих 12 питања односе се на „неопипљиве“ елементе који 
представљају кључна обележја услуга. 
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67 Косар Љ, Рашета С., Изазови квалитета, Виша хотелијерска школа, Београд, 2005 
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Табела  1 – Детерминанте и питања укључена у истраживање очекиваног 
квалитета у хотелу Тами 

Детерминанте 
квалитета Питања лествице ОЧЕКИВАЊЕ Модел 

О
П

И
П

Љ
И

В
О

С
Т

 

Хотел треба да има погодну локацију и добру приступачност Ново 
Екстеријер хотела и непосредно окружење треба да су визуелно 
привлачни (спољни изглед зграде, фасада, зелене површине, терасе, 
баште).  

Ново 

Ентеријер хотела треба да је визуелно привлачан (размештај просторија, 
изглед уређаја и опреме, декорације). SERVQUAL 

Проспекти, брошуре, јеловинци, винске карте, салвете и рачуни у хотелу 
треба да су визуелно привлачни. SERVQUAL 

Квалитет хране и пића треба да задовољава потребе гостију. Ново 
Асортиман хране и пића треба да задовољава потребе гостију. Ново 
Просторије за услуживање хране и пића (ресторани, барови, 
посластичарнице и сл.) треба да су чисте и уредне. Ново 

Собе, купатила и тоалети у хотелу треба да су чисти и уредни. Ново 
Запослени у хотелу треба да делују уредно.  
Хотел би требало да пружа могућност организовања забавних програма за 
госте. Ново 

У хотелу би требало да постоје одговарајући садржаји за рекреацију 
гостију (базен, теретана, спортски терени и сл.). Ново 

У хотелу би требало да постоје професионални програми намењени 
очувању и унапређењу здравља гостију (wеllness&spa програми). Ново 

П
О

У
ЗД

А
Н

О
С

Т
 

Запослени у хотелу би требало да пружају услугу у обећаном времену. SERVQUAL 

Запослени у хотелу би требало да показују разумевање за проблеме 
гостију. SERVQUAL 

Запослени у хотелу би требало да пружају договорене услуге од првог 
сусрета па надаље. SERVQUAL 

О
Д

ГО
В

О
РН

О
С

Т
 Запослени у хотелу би требало да су увек спремни да помогну гостима. SERVQUAL 

Запослени у хотелу би требало да буду приступачни и увек спремни да 
одговоре на питања гостију. SERVQUAL 

На захтеве гостију запослени би требало да реагују брзо и без одлагања. SERVQUAL 

С
И

ГУ
РН

О
С

Т
 Запослени у хотелу би увек требало да буду љубазни са гостима. SERVQUAL 

Запослени у хотелу би требало да имају знање и професионално 
испуњавају захтеве гостију. SERVQUAL 

Гости хотела би требало да се осећају сигурно у хотелу (лична и 
материјална сигурност). SERVQUAL 

С
А

О
С

Е
Ћ

А
Њ

Е
 Запослени у хотелу би требало сваком госту да пруже индивидуалну 

пажњу. SERVQUAL 

Запослени у хотелу би требало да се опходе према гостима искрено и 
саосећајно. SERVQUAL 

Запослени у хотелу би требало да разумеју специфичне потребе својих 
гостију. SERVQUAL 

 
Извор: Прилагођено основу SERVQUAL модела према: Zeithaml, A., Parasuraman, A., Berry, L., Delivering 
Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York, 1990., стр. 181-
183. 
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Прва детерминанта која се односи на опипљивост подразумева физички видљиве 
ствари у процесу пружања услуга (као што су опрема, уређење ентеријера и 
екстеријера, униформа и изглед особља, промотивни материјал и сл.). Детерминанта 
„поузданост“ се односи да пружање услуга без поговора и у одређено време, као и 
заинтересованост запослених за решавање проблема гостију. Ова детерминанта 
представља претпоставку за успешност осталих неопипљивих детерминанти. 
Детерминанта „одговорност“ односи се на спремност запослених да помогну гостима, 
ако и да пруже брзу услугу. Истовремено, подразумева и поистовећивање са 
проблемима, захтевима и жељама гостију. Детерминанта „сигурност“ се односи на 
способност запослених да код гостију створе осећај сигурности и повереља. И 
последња димензија која се односи на саосећање подразумева спремност запослених у 
хотелу да пруже индивидуалну пажњу сваком госту, као и да схвате и задовоље 
специфичне потребе сваког госта хотела. 

За мерење ставова гостију који су анкетирани у хотелу Тами коришћена је 
Ликертова скала од 5 оцена, при чему се оцена 1 означава као „потпуно неважна“ 
карактеристика услуге, док се оцена 5 означава као „веома важна“. У другом делу 
упитника који обухвата питања која се односе на перцепцију, оцена 1 означава да се 
гост са наведеним ставом о одређеној услузи „уопште не слаже“, односно оцена 5 да се 
„у потпуности слаже“. 

Подаци прикупљени анкетирањем хотелских гостију унети су у SPSS базу 
података и све даље анализе спроведене су помоћу статистичког пакета за друштвене 
науке SPSS (Statistical Package for Social Science). За анализу добијених података 
коришћени су статистички методи дескриптивна статистичка анализа и Т-тест 
независних узорака, помоћу којег је извршено поређење доживљеног и очекиваног 
квалитета услуга на нивоу значајности од 0,01. 

Слика 2 – Структура испитаника према полу 

 

Извор: Прорачун аутора на основу анкетe 
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Гости хотела су анкетирани личним интервјуом, односно техником „лице у лице“. 
Анкетирање је спровео један испитивач у хотелу Тами у Нишу. Према полној 
структури испитаника у узроку је заступљено 60% жена и 40% мушкараца.  

Слика 3 - Старосна структура испитаника 

 

Извор: Прорачун аутора на основу анкетe 

Највећи број испитаника припада старосној групи између 36 и 45 година (53%), 
затим следи старосна група између 26 и 35 година (20%) и старосна група од 46 до 55 
година (13%). Испитаници од 56 до 65 година учествују у узорку са 7%, док нема 
испитаника који су млађи од 18 година, као и испитаника који су старији од 65 година. 

Слика 4 - Структура испитаника према образовању 

 

Извор: Прорачун аутора на основу анкетe 
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Највећи број испитаника је завршило факултет односно има високо образовање 
(чак 80%), док 13% испитаника има више, а 7% средње образовање. На основу 
старосне структуре гостију односно испитаника као и на основу њихове образовне 
структуре можемо закључити да услуге у хотелу користе гости који долазе у Ниш из 
пословних разлога. 

Табела  2  - Дескриптивна статистика за димензије које одређују очекивани и 
перципирани квалитет услуга 

 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 peropipljivost 4.4500 30 .21620 .03947 

expopipljivost 4.7611 30 .17743 .03239 
Pair 2 perpouzdanost 4.5556 30 .49000 .08946 

exppouzdanost 4.9556 30 .16914 .03088 
Pair 3 perodgovornost 4.6000 30 .49827 .09097 

expodgovornost 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 4 persigurnost 4.8222 30 .27310 .04986 

expsigurnost 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 5 persaosecanje 4.5556 30 .49000 .08946 

expsaosecanje 5.0000 30 .00000 .00000 
Извор: Обрада података на основу анкетe 

Разлика између перципираног и очекиваног квалитета услуга је негативна код 
свих детерминанти квалитета. Највећа очекивања имају гости у вези са детерминантом 
одговорност, сигурност и саосећање. Гости су показали веома висока очекивања и за 
детерминанту поузданост (4,9556) и опипљивост (4,7611).  

Оцену перцепције квалитета такође су највише за детерминанту сигурност, затим 
следе одговорност, саосећање и поузданост. Најниже оцене је добила детерминанта 
опипљивост што је последица лоше локације и приступачности хотела. Резултат тога је 
највиши негативни јаз код детерминанте која представља опипљиве елементе услуге. 
Најмањи негативни јаз је евидентиран код детерминанте сигурност. 
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Табела  3 – Разлика између очекиваног и перципираног квалитета услуге  

 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1 peropipljivost - 

expopipljivost 

-.31111 .25421 .04641 -.40604 -.21619 -6.703 29 .000 

Pair 2 perpouzdanost - 

exppouzdanost 

-.40000 .46650 .08517 -.57419 -.22581 -4.696 29 .000 

Pair 3 perodgovornost - 

expodgovornost 

-.40000 .49827 .09097 -.58606 -.21394 -4.397 29 .000 

Pair 4 persigurnost - 

expsigurnost 

-.17778 .27310 .04986 -.27976 -.07580 -3.565 29 .001 

Pair 5 persaosecanje - 

expsaosecanje 

-.44444 .49000 .08946 -.62741 -.26147 -4.968 29 .000 

Извор: Обрада података на основу анкетe 

Аритметичке средине лествице перцепција крећу се од 1,7333 до 5,0000. Најмању 
оцену је добило питање које се односи на локацију и приступачност хотела. 
SERVQUAL јаз (разлика између перцепиране услуге и очекиване услуге) код овог 
питања је веома висок и износи 39,780. Највећу оцену добила су питања 8, 9 и 21 код 
којих не постоји SERVQUAL јаз јер је перцепција једнака очекиваном квалитету услуге. 
Код питања 11 и 12 постоји позитиван јаз јер су перцепције гостију веће у односу на 
очекивања каду су у питању садржаји везани за рекреацију гостију, као и 
професионални програми намењени очувању и унапређењу здравља гостију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Табела  4 – Дескриптивна статистика за питања која одређују очекивани и 
перципирани квалитет услуга 

 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 per1 1.7333 30 .44978 .08212 

exp1 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 2 per2 4.4000 30 .62146 .11346 

exp2 4.2667 30 .78492 .14331 
Pair 3 per3 4.8667 30 .34575 .06312 

exp3 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 4 per4 4.2667 30 .58329 .10649 

exp4 4.2000 30 .76112 .13896 
Pair 5 per5 4.5333 30 .62881 .11480 

exp5 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 6 per6 4.4000 30 .72397 .13218 

exp6 4.8667 30 .34575 .06312 
Pair 7 per7 4.8000 30 .55086 .10057 

exp7 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 8 per8 5.0000a 30 .00000 .00000 

exp8 5.0000a 30 .00000 .00000 
Pair 9 per9 5.0000a 30 .00000 .00000 

exp9 5.0000a 30 .00000 .00000 
Pair 10 per10 4.4000 30 .49827 .09097 

exp10 4.3333 30 .60648 .11073 
Pair 11 per11 5.0000 30 .00000 .00000 

exp11 4.7333 30 .44978 .08212 
Pair 12 per12 5.0000 30 .00000 .00000 

exp12 4.7333 30 .44978 .08212 
Pair 13 per13 4.5333 30 .50742 .09264 

exp13 4.8667 30 .50742 .09264 
Pair 14 per14 4.6000 30 .49827 .09097 

exp14 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 15 per15 4.5333 30 .50742 .09264 

exp15 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 16 per16 4.6000 30 .49827 .09097 

exp16 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 17 per17 4.6000 30 .49827 .09097 

exp17 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 18 per18 4.6000 30 .49827 .09097 

exp18 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 19 per19 4.8000 30 .40684 .07428 

exp19 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 20 per20 4.6667 30 .47946 .08754 

exp20 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 21 per21 5.0000a 30 .00000 .00000 

exp21 5.0000a 30 .00000 .00000 
Pair 22 per22 4.5333 30 .50742 .09264 

exp22 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 23 per23 4.5333 30 .50742 .09264 

exp23 5.0000 30 .00000 .00000 
Pair 24 per24 4.6000 30 .49827 .09097 

exp24 5.0000 30 .00000 .00000 
a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of the difference is 0. 

Извор: Обрада података на основу анкетe 
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Табела  5 - Разлика између очекиваног и перципираног квалитета услуге 
 

  
Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1 per1 - exp1 -3.26667 .44978 .08212 -3.43462 -3.09872 -39.780 29 .000 

Pair 2 per2 - exp2 .13333 .89955 .16424 -.20257 .46923 .812 29 .423 

Pair 3 per3 - exp3 -.13333 .34575 .06312 -.26244 -.00423 -2.112 29 .043 

Pair 4 per4 - exp4 .06667 .86834 .15854 -.25758 .39091 .421 29 .677 

Pair 5 per5 - exp5 -.46667 .62881 .11480 -.70147 -.23187 -4.065 29 .000 

Pair 6 per6 - exp6 -.46667 .62881 .11480 -.70147 -.23187 -4.065 29 .000 

Pair 7 per7 - exp7 -.20000 .55086 .10057 -.40570 .00570 -1.989 29 .056 

Pair 10 per10 - exp10 .06667 .78492 .14331 -.22643 .35976 .465 29 .645 

Pair 11 per11 - exp11 .26667 .44978 .08212 .09872 .43462 3.247 29 .003 

Pair 12 per12 - exp12 .26667 .44978 .08212 .09872 .43462 3.247 29 .003 

Pair 13 per13 - exp13 -.33333 .60648 .11073 -.55980 -.10687 -3.010 29 .005 

Pair 14 per14 - exp14 -.40000 .49827 .09097 -.58606 -.21394 -4.397 29 .000 

Pair 15 per15 - exp15 -.46667 .50742 .09264 -.65614 -.27719 -5.037 29 .000 

Pair 16 per16 - exp16 -.40000 .49827 .09097 -.58606 -.21394 -4.397 29 .000 

Pair 17 per17 - exp17 -.40000 .49827 .09097 -.58606 -.21394 -4.397 29 .000 

Pair 18 per18 - exp18 -.40000 .49827 .09097 -.58606 -.21394 -4.397 29 .000 

Pair 19 per19 - exp19 -.20000 .40684 .07428 -.35192 -.04808 -2.693 29 .012 

Pair 20 per20 - exp20 -.33333 .47946 .08754 -.51237 -.15430 -3.808 29 .001 

Pair 22 per22 - exp22 -.46667 .50742 .09264 -.65614 -.27719 -5.037 29 .000 

Pair 23 per23 - exp23 -.46667 .50742 .09264 -.65614 -.27719 -5.037 29 .000 

Pair 24 per24 - exp24 -.40000 .49827 .09097 -.58606 -.21394 -4.397 29 .000 

Извор: Обрада података на основу анкетe 

 
 

 
 

 

 



56 
 

ЗАКЉУЧАК 

 Квалитет је значајно важан у делатностима услужног сектора у којима је 
наглашена интерперсоналност услуга која је резултат контакта и комуникације између 
пружалаца и корисника (потрошача) услуга. Квалитет услуга у хотелским предузећима 
је значајан за потпуну сатисфакцију потрошача (гостију), јер се ове услуге одликују 
високим степеном интерперсоналности. Услуге у хотелским предузећима не садрже 
само компоненту употребне вредности за потрошача (госте) већ и њихову перцепцију 
квалитета услуга.  

 Поред увода, закључка и литературе, рад обухвата и три дела и то: 

I Квалитет услуга у хотелијерству 

II Управљање квалитетом услуга у хотелијерству 

III Мерење квалитета услуга у хотелијерсту 

У првом делу анализирају се карактеристике услуга које значајно утичу на 
дефинисање квалитета услуга. Посебна пажња је посвећена одредницама квалитета 
услуга у туризму, али и у хотелским предузећима. 

Управљање квалитетом подразумева примену одговарајућих система. Значајно 
место и улогу има TQM систем који је прерастао у развијени систем са широком 
применом у туризму и хотелијерству. У другом делу рада, полазећи од фаза у развоју 
система управљања квалитетом посебна пажња се посвећује TQM систему, као и 
његовој примени у хотелским предузећима.  

У трећем делу се анализирају директне и индиректне методе мерења квалитета 
услуга, при чему се посебна пажња посвећује SERVQUAL моделу.  Овај модел се 
користи за утврђивање разлика између очекиване и доживљене услуге. 

Модел за мерење квалитета услуга коришћен у овом раду, настао је као резултат 
детаљне анализе SERVQUAL модела. Упитник се састоји из два дела која обухватају по 
24 питања. Први део се односи на очекивања гостију и обухвата пет детерминанти 
квалитета које су преузете из оригиналног SERVQUAL модела. Други део упитника, 
који садржи исте детерминанте и питања, коришћен је за мерење перцепције квалитета 
услуга гостију у хотелу Тами. 

Резултати спроведеног истраживања показали су да је разлика између 
перципираног и очекиваног квалитета услуга негативна код свих детерминанти 
квалитета. Највећа очекивања имају гости у вези са детерминантом одговорност, 
сигурност и саосећање. Гости су показали веома висока очекивања и за детерминанту 
поузданост (4,9556) и опипљивост (4,7611). Оцену перцепције квалитета такође су 
највише за детерминанту сигурност, затим следе одговорност, саосећање и поузданост. 
Најниже оцене је добила детерминанта опипљивост што је последица лоше локације и 
приступачности хотела. Резултат тога је највиши негативни јаз код детерминанте која 
представља опипљиве елементе услуге. Најмањи негативни јаз је евидентиран код 
детерминанте сигурност 
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