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Увпд 
 

 

 

 Туризам, кап терцијарна привредна делатнпст, бележи прпгресиван раст у укупнпј 

светскпј привреди и данас представља једну пд најбрже растућих раднп интензивних 

делатнпсти на савременпм међунарпднпм тржищту. Збпг све већег развпја, ствара и већи 

прпфит и тиме пмпгућује щиреое материјалне базе за даљи развпј туризма, али и ствара 

мпгућнпст за заппслеое великпг брпја људи. 

 Савремена друщтвенп – екпнпмска збиваоа на туристишкпм тржищту услпвила су 

знашајну трансфпрмацију прганизаципнпг ппнащаоа и низ других прпмена у самим 

предузећима кпје се пре свега пднпсе на неппхпднпст стицаоа и имплементације нпвих 

знаоа на свим прганизаципним нивпима. Раст кпнкурентнпсти на тржищту, брзе прпмене 

ппјава, прпцеса и дпгађаја, утицале су на ппвећаое улпге људских ресурса и знашаја 

управљаоа људским ресурсима у савременпм ппслпваоу. Тпме се придаје се све већи 

знашај, па управљаое оима збпг слпженпсти и динамишнпсти прпмена у тпм прпцесу, 

представља ппдрушје ппсебнпг интереса у све већем брпју истраживаоа у ппследоих 

некпликп деценија.  

 Један пд пснпвних ппказатеља успещнпсти предузећа јесте оихпва сппспбнпст да 

улажу у људске ресурсе, пднпснп да им пмпгућују усаврщаваое и да даљи развпј крпз 

стицаое нпвих знаоа и мпгућнпсти да та стешена знаоа и примеоују у свпм ппслпваоу. 

Правпвременп реагпваое у непредвидивим услпвима ппслпваоа је пд сущтинскпг 

знашаја, а тп се мпже пстврарити укпликп заппслени ппседују знаое, вещтине и 

сппспбнпсти. Унапређеоу ппстпјећег знаоа и кпнтинуиранпм ушеоу придаје се све већи 

знашај, јер људски ресурси представљају важну детерминанту успещнпсти ппслпваоа и 

развпја.  

 Усаврщаваое туристишких кадрпва, перманентнп ушеое и стратещкп управљаое 

људским ресурсима у туристишкпм сектпру прествављају пснпвни предуслпв ствараоа 

ефикасније туристишке структуре кпја дппринпси развпју целпкупне привреде. Збпг тпга се 

меначменту људских ресурса придпдаје све већи знашај. Он треба да ствпри услпве за 

кпнтинуирани развпј, правпвременп реагпваое на низ прпмена кпје нпси непредвидивп 

туристишкп тржищте и за успещнп прганизпваое људских ресурса у предузећу. С пбзирпм 

на све специфишнпсти кпје нпсе са спбпм, меначмент људских ресурса захтева дпста 

пажое и улагаоа.  

 Људски ресурси представљају извпр за иницираое и креираое инпвација и 

кпнкурентских преднпсти на тржищту, па акп се кпнтинуиранп и псмищљенп управља 

оима мпгу се ствприти сви неппхпдни услпви за успещнп ппслпваое предузећа, ствараое  

кпнкурентних преднпсти и пбезбеђеое екпнпмске пдрживпсти. 
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1. Меначмент људских ресурса 

 

 

1.1. Ппјмпвнп пдређиваое меначмента 

 

 

 Данас живимп у свету у кпме су све шещће брзе, динамишне, кпмплексне и шестп 

непредвидиве прпмене. Све пне знашајнп утишу на ппнащаое, управљаое и ппслпваое у 

предузећима. Збпг тпга је вепма знашајнп прпушаваое меначмента и оегпва примена у 

свету предузетнищтва.  

 Највећи брпј дефиниција указује да је меначмент слпжен прпцес усмераваоа групе 

људи у изврщаваоу пдређених ппслпва и задатака, какп би ппстигли и пстварили унапред 

утврђене заједнишке циљеве. Овај прпцес пбухвата и вище заједнишких ппдпрпцеса кап 

щтп су – планираое, прганизпваое, кпнтрпла и сл. Меначмент је ппсебна наушна 

дисциплина мултидисциплинарнпг карактера јер се бави прпблемима везаним за 

управљаое пдређеним ппслпвима, прганизпваоем групе људи кпја ради на управљаоу 

слпженим прпцесима и системима, ради ппстизаоа заједнишких циљева, а прпушава и све 

прпблеме и фенпмене везане за ефикаснп изврщаваое пдређених ппслпва и задатака. 

 Окружеое има велики утицај на меначмент, с пбзирпм да је реш п слпженпм 

пкружеоу састављенпм пд разлишитих екпнпмских, пплитишких и друщтвених фактпра. 

Меначмент је функција кпја је неппхпдна свим ппслпвним и прганизаципним системима. 

Он је важан и пресудан фактпр успещнпсти предузећа у савременим услпвима 

привређиваоа, такп да самп пна предузећа са квалитетним меначментпм мпгу да буду 

кпнкурентна на тржищту и да се развијају и расту.  

 Оснпвни предмет изушаваоа меначмента јесу људски ресурси, а оегпв задатак је 

да псппспби људе да се прганизују, заједнишки раде на унапред утврђеним циљевима 

предузећа и пруже дппринпс друщтву. Меначмент је саставни деп културе друщтва и 

зависи пд традиције, културе и истприје друщтва кпји се мпгу кпристити кап темељи за 

ствараое меначмента. Да би меначмент дпбрп функципнисап неппхпднп је да предузеће 

има јасне, једнпставне и кпнкретне циљеве, треба да пмпгући да сваки пд оегпвих 

шланпва има мпгућнпст за раст, напредпваое и развпј сппспбнпсти. Обука и развпј мпрају 

бити уграђени на свим нивпима и у кпнтинуитету. Инпвације, раст прпдуктивнпсти, развпј 

људи, квалитет, ппзиција на тржищту и финансијски резултати су кљушни фактпри ушинка 

неке институције и оенпг ппстанка, а резултат ппслпваоа треба да буде задпвпљан купац. 
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Тп је и сврха ппстпјаоа управљашкпг меначмента у предузећима и пн треба да пмпгући 

пствариваое свих пвих циљева. 

 

 

1.2. Неппхпднпст примене меначмента у ппслпвним прганизацијама 

 

 

 Меначмент је нужна и изузетнп знашајна функција у ппслпваоу свакпг предузећа 

кпја вепма утише на ефикаснпст и кпнкурентнпст предудузећа на тржищту. Оснпвни знашај 

меначмента је у тпме щтп представља праксу свеснпг и сталнпг мпделпваоа предузећа. 

Укпликп се на прави нашин пдреде циљеви и правила ппслпваоа и адекватна кадрпвска 

пплитика у предузећу, меначмент ппстиже максималну ефикаснпст и ефективнпст у 

свепбухватнпм прпцесу кпји укљушује све шетири пснпвне кпмппненте меначмента: 

планирање, организовање, лидерство и контролу. Знашај меначмента види се и у 

оегпвпј интерактивнпј прирпди, пднпснп у међузависнпсти између оегпвих пснпвних 

кпмппненти.  

 Одлуке кпје меначери дпнпсе у пквиру предузећа имају велики знашај унутар и ван 

тих предузећа. Збпг тпга, меначери мпрају бринути п вреднпстима и ппслпвнпј етици. У 

свету кпји се брзп меоа, меначери имају мнпгп разлпга да свпје умеће планираоа развпја 

предузећа, прганизпваоа људских ресурса, лидерства и кпнтрпле дубпкп прпжму 

визијпм, етикпм, слухпм за културну разнпликпст и птвпреним схватаоем плана рада и 

раднпг ангажпваоа. Оснпвни задатак меначмента у туризму, али и уппщте, јесте да 

планира жељену будућнпст кпнкретнпг предузећа, усмерава на прави нашин људске 

ресурсе у предузећу и на тај нашин пствари зацртане планпве и циљеве рада.  

 

 

1.2.1. Услужни меначмент 

 

 

 Нпви трендпви на тржищту и услужнпј екпнпмији ппдразумевају и вепма дпбрп 

разумеваое прирпде услужне прпизвпдое и пптрпщое, кап и правила за управљаое 

услужним предузећем у услпвима све веће кпнкурентнпсти. Истраживаое у услужнпм 

меначменту развилп се кап ппщта дисциплина у тпку ппследоих двадесет гпдина. Мнпге 

студије су усресређене на услужнп ппдрушје, кап щтп су прпфесипналне услуге, јавне 

услуге, хптели и угпститељствп, финансијске услуге и малппрпдаја. Услужна делатнпст је 

далекп тежа  за дефинисаое, мереое и изврщеое у пднпсу на прпизвпдну делатнпст, щтп 

дпдатнп наглащава знашај и важнпст прпушаваоа и разумеваоа пве нпве наушне 
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дисциплине. У услужнпм меначменту ппстпје неке специфишнпсти кпје га пдвајају и шине 

специфишним, а тп су:  

 

 Обухватају вище квалитативних и хуманих фактпра у прпцесу изврщеоа услуге у 

пднпсу на прпизвпдоу рпбе 

 Захтева успещнп управљаое људима, кпји пружају услугу директнп пптрпщашима и 

ппдразумева ппстпјаое меначерске сппспбнпсти из пбласти маркетинга, 

пперативнпг меначмента и меначмента људских ресурса 

 Мпгућнпст за предвиђаое ппнащаоа људи из пкружеоа је далекп тежа у пднпсу  

на предвиђаое тражое за пдређеним прпизвпдима 

 Целпкупан услужни пакет је далекп кпмплекснији за управљаое у пднпсу на 

управљаое физишким прпизвпдпм 

 Сваки услужни сусрет је јединствен и не мпже се никад ппнпвити на пптпунп исти 

нашин и сваки аспрект пружаоа услуге прати ппнащаое људи 

 

Услужни маначмент представља сппспбнпст псмищљаоа и дизајнираоа услужне 

ппнуде и услужне стратегије, и у вези са тим, прпцесе исппруке услуге и услужне сусрете. 1 

Главна снага у истраживаоу услужнпг меначмента је кпнцентрисана на нашине на кпје се 

мпже унапредити квалитет услуге, јер тп дпвпди дп ппвећаоа сатисфакције  и брпја 

сталних пптрпщаша, кап и пствариваоа веће дпбити за кпнкретнп предузеће.  

 Генерални циљеви услужнпг меначмента јесу да се прати ппнащаое пптрпщаша на 

тржищту и на пснпву тпга прилагпђава ппнуда, да се људски ресурси ангажпвани у пвпј 

делатнпсти на адекватан нашин пбуше за рад са кприсницима услуга, јер је људски фактпр 

пвде вепма битан, пднпснп оихпв присуп и нашин кпмуникације. Из свега пвпга 

прпизилази и максимираое прпфита и прпдуктивнпсти, ппвећаое задпвпљства 

пптрпщаша, минимизираое трпщкпва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Туристишки меначмент, Прирпднп-математишки факултет, Нищ, 2010., стр. 15 
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1.3. Дефинисаое и знашај људских ресурса у туризму  

 

 

 Туризам, кап и пстале терцијарне делатнпсти, карактерище присуствп великпг 

брпја ппнуђаша и купаца кпји међуспбнп кпмуницирају лицем у лице. Збпг те шиоенице, 

људски ресурси заппслени у туризму имају велики знашај и пд пресудне важнпсти је 

оихпв став и пднпс према ппслу.  

 Људски ресурси представљају пснпвни извпр кпнкурентнсти у мпдернпм друщтву, 

али пни не пстварују кпнкурентску преднпст, већ је неппхпднп да предузеће све 

распплпживе ресурсе стави у функцију креираоа и пствариваоа кпнкурентских 

преднпсти. У циљу стицаоа и пдржаваоа једнпм пстварене кпнкурентске преднпсти 

предузеће мпра кпнстантнп да развија знаое, креативнпст и инпвативнпст људских 

ресурса. Сваки кпристан стратещки план предузећа или прпцес планираоа у предузећу 

мпра да се кпнцентрище на развијаое и усаврщаваое пвих сппспбнпсти кпје знаше 

сппспбнпст да се пдгпвпри на изазпве и циљеве кпји тренутнп ппстпје али и сппспбнпст да 

се изађе у сусрет нпвим изазпвима и прпменама на тржищту.  

 Туризам сталнп прати технишкп – технплпщке, културне и пстале прпмене на 

тржищту у циљу адекватне и благпвремене сппзнаје карактеристика туристишке тражое, 

прилагпђавајући истпвременп туристишку ппнуду нпвпнасталим пптребама туриста. Из 

пве шиоенице пптврђује се улпга и знашај људских ресурса у туризму, пни заправп 

представљају први и пснпвни фактпр развпја. Они прате прпмене на тржищту, врще 

испитиваоа и истраживаоа туристишкпг тржищта, ступају у кпнтакт са ппненцијалним 

кприсницима туристишких услуга и прилагпђавају ппнуду туристишкпм тржищту. 

Образпвани и струшни људски ресурси индентификују и прпцеоују прирпдне и 

антрпппгене вреднпсти прпстпра, стварају материјалну пснпву за развпј туризма и на 

пснпву тпга се пгранизује пдређена туристишка ппнуда.  

 Људски ресурси представљају кљуш за успещнп пбезбеђиваое квалитета услуга 

турисишкпг предузећа. С пбзирпм да је управљаое квалитетпм туристишких услуга 

кпнтинуирани прпцес, псппспбљаваое заппслених за пружаое истих требалп би да буде 

активнп, кпнтинуиранп и да се стише крпз рад и ушеое, а једнпм стешене сппспбнпсти, 

знаоа и вещтине пптребнп је непрекиднп дппуоавати и надпграђивати.  

 Специфишнпст туристишкпг прпизвпда и туристишких пптреба битнп утише и на 

специфишнпст људских ресурса кпји активнп ушествују у креираоу туристишке ппнуде и 

пружају туристишке услуге. Људски ресурси у туризму ступају у разлишите кпнтакте са 

преставницима турисишке тражое, али и са псталим представницима на страни 

туристишке ппнуде какп би пбезбедили све неппхпдне услуге и креирали јединствени 

туристишки прпизвпд кпји ће бити кпнкурентан на туристишкпм тржищту. На пснпву тпга се 

мпже закљушити да се пд квалитетнпг туристишкпг радника не захтева самп струшнпст и 
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пбразпванпст, већ и кпмуникативнпст, љубазнпст, сналажљивпст, стрпљивпст, щарм и 

емпцијална стабилнпст. 

 
 

1.4. Развпј управљаоа људским ресурсима 

 

 

 Ппјам управљаое људским ресурсима се све шещће примеоује у наушнпј 

литератури. Управљаое људским пптенцијалима пзнашава наушну дисциплину, кпја се 

пднпси на нашин управљаоа у прганизацијама и пднпс према људима у тим п 

прганизацијама. Људски ресурси су вепма важни у свим прганизацијама, јер су пни 

најважнији ресурс за реализацију циљева, те се оима треба ппсветити ппсебна пажоа 

приликпм прпушаваоа и у свим наушним истраживаоима. Највећи ппдстицај за развпј 

управљаоа људским ресурсима дала је бихевипристишка теприја. 

 Управљаое људским ресурсима се дефинище кап “нашин на кпји прганизације 

управљају свпјим пспбљем и утишу на оихпв развпј и усаврщаваое.”2 У савременим 

услпвима, кпје карактерище развпј тржищне екпнпмије и све пщтрија кпнкуренција 

између предузећа, интензиван технплпщки развпј и све већи захтеви купаца у ппгледу 

квалитета прпизвпда и услуга, меначмент људских ресурса све вище дпбија на знашају. Он 

ппдразумева примену мпдерних управљашких знаоа и кпнтинуиранп струшнп 

усаврщаваое људских ресурса. Ппд људским ресурсима ппдразумевамп укупан физишки 

и ментални пптенцијал једнпг предузећа.3 

Меначмент људских ресурса се у првим пблицима јавип на сампм ппшетку развпја 

људске цивилизације и непрекиднп се развија све дп данащоег дана. Прва знашајнија 

прпушаваоа и радпви у вези меначмента људских ресурса јавили су се срединпм XX века у 

виду наушнп пснпваних теприја, а званишнп пвај ппјам ппстаје предмет истраживаоа у 

ппследоих 15 гпдина. Двадесетих гпдина прпщлпг века пва пбласт је била предмет 

прпушаваоа на универзитетима у САД-у и тада је ппшела најпзбиљније да се схвата и 

третира улпга људских ресурса.  

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Према дефиницији кпју су дали Mc Court и Eldridge 

3
 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Прпф. др Драгп Цвијанпвић, Прпф. др Бпщкп Впјнпвић, Екпнпмска 

ефективнпст управљаоа људским ресурсима, Институт за екпнпмику ппљппривреде, Бепград, 2013. стр. 115 
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Сам ппјам управљаое људским ресурсима има шетири пснпвна знашеоа. Он се 

мпже ппсматрати кап: 

 

 Нпва наушна дисциплина 

 Меначерска функција 

 Ппсебна ппслпвна функција у прганизацији 

 Нпва ппслпвна филпзпфија 
 
 
Управљаое људским ресурсима је нпва наушна дисциплина настала крајем 

прпщлпг века. У тпм кпнтексту, меначмент људских ресурса представља ппдрушје 
истраживаоа и прганизпваоа знаоа усмеренпг на разумеваое, предвиђаое, 
усмераваое, меоаое и развпј људских ппнащаоа и пптенцијала у спцијалним 
институцијама, пднпснп прганизацијама, са циљем утврђиваоа закпнитпсти и ствараоа 
пснпвних претппставки, метпда и ппступака управљаоа људским ресурсима. 

Управљаое људским ресурсима је управљашка функција кпјпм се пбједиоују 
редпвне управљашке активнпсти у предузећу у пбласти заппщљаваоа, развпја, 
награђиваоа и мптивисаоа заппслених. Прпналажеое адекватних људи, оихпвп 
заппщљаваое, мптивисаое и пмпгућаваое да пбављају ппсап на сппствени нашин 
представља један пд најзнашајнијих меначерских задатака. 

 Управљаое људским ресурсима представља нпву ппслпвну функцију и 
дисциплину кпја ппдстише хуманији пднпс према заппсленима у прпцесу рада. Заппслени 
у предузећу нису вище пбјекат, већ ппстају сущтински субјекат управљашкпг прпцеса 
ушествпваоем у креираоу визије, изради стратегије и фпрмулацији прганизаципних 
циљева. На тај нашин се ппзитивнп утише на јашаое тимскпг рада и ппвереоа.   

Меначмент људских ресурса, кап специфишна филпзпфија и приступ меначменту 
кпјим се сматра да су заппслени најзнашајнији ппслпвни ресурс кпји дпминантнп утише на 
пствариваое кпнкурентске преднпсти.  

 
 

1.4.1. Функције управљаоа људским ресурсима 

 
 

Свакп предузеће мпра привући, изабрати и пбушити квалификпване кадрпве, а 
меначери требају радити са људским ресурсима предузећа какп би се циљеви ппслпваоа 
пстварили у зацртанпм рпку и са ппзитивним резултатима. Шест пснпвних функција 
управљаоа људским ресурсима мпрају бити пбављене какп би кадрпви предузећа били 
задпвпљни. Тп су: кадрпвираое, пбука и развпј, накнада, здравље и псигураое, 
управљаое и радни пднпси и истраживаое кадрпва.  
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Кадрпвираое је фпрмални прпцес псигураваоа квалификпваних кадрпва кпји су 
сппспбни за пствариваое краткпрпшних и дугпрпшних ппслпвних циљева. Прпцес 
кадрпвираоа укљушује анализу ппслпва, планираое људских ресурса, регрутпваое, 
селекцију и унутращоу кадрпвску администрацију.  

Обука и развпј треба да ппшне када ппјединци улазе у предузеће и треба да се 
кпнтинуиранп пдржава тпкпм оихпве каријере. Прпграми пбуке и развпја се најшещће 
усмеравају на савладаваое недпстатака и максимираое перфпрманси (квалитета). 
Прпцена перфпрманси је нпрмалан прпцес да се  прпцене активнпсти радника и утврди 
да ли су дпбрп савладани оихпви задаци.  

Накнада укљушује све награде кпје ппјединци дпбијају кап резултат оихпвпг рада. 
Награде мпгу бити кпмбинпване на следећи нашин: 

 

 Плаћаое гптпвинпм кпју радник дпбија за пбављен ппсап, и тп је гптпвина кпја се 
ставља у чеп 

 Ппмпћ кап дпдатна финансијска награда, а пднпси се на плаћаое гпдищоег 
пдмпра, прпграм рекреације, медицинскп псигураое и слишнп 

 Нефинансијскп награђиваое представљају ненпвшане награде кпје радник мпже 
дпбити у виду задпвпљства на ппслу или ствараое пријатнпг раднпг амбијента            

 
Здравље и псигураое пднпси се на радникпву безбеднпст пд бплести и ппщтег 

физишкпг и менталнпг здравља. Осигураое је защтита радника пд ппвреда за време рада. 
Ови елементи су вепма важни за меначмент, јер акп су радници дпбрпг здравља и раде у 
пријатнпм и безбеднпм амбијенту, јединп тада мпгу бити најефикаснији у свпм раду.  
 Управљаое и радни пднпси темеље се на тпме да велики брпј заппслених сталнп 
припада раднишкпм синдикату и аспцијацијама службеника. Те прганизације се бпре да се 
задпвпље пптребе свих радника у свим ситуацијама.  
 Истраживаое људских ресурса бави се анализпм свеукупних људских функција 
меначмента. Истраживаоа мпгу бити разлишита и на пример, истраживаое мпже бити 
впђенп да пдреди врсте радника кпји ће највище ппвећати успрещнпст фирме или 
истраживаоа везана за утврђиваое узрпка ппјединих радних инцидената. Од 
истраживаоа људских ресурса пшекује се да ппвећа све пблике прганизације у 
будућнпсти.  
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1.4.2. Садржај рада службе људских ресурса 

 
 

Прпцес рада захтева пдгпварајуће функције без разлике на степен, систем и пблик 
прганизације рада. Све радне пптенцијале треба третирати кап јединствп кадрпвских 
пптенцијала – кадрпве у функцији и кадрпве у припреми. Кадрпвска функција пбухвата 
планираое, прганизпваое, пдлушиваое и кпнтрплу пперативних кадрпвских захвата. Она 
је најзнашајнији деп ппслпвних функција у предузећу и пбављаое кадрпвске функције 
зависи пд щирине спектра активнпсти и специфишнпсти кадрпвских прпблема пдређене 
средине датпг система. Оперативни елементи кадрпвске функције детерминисани су 
пбимпм извпра, прихвата, расппреда, развпја и ппкретљивпсти кадрпва у функцији или 
припреми.  

Развпј кадрпвске функције у нащпј земљи запстајап је у пднпсу на друге земље, пре 
свега збпг неадекватнпг приступа развпју, недпстатку адекватних кадрпвских метпда, 
неструшнпсти рукпвпдећих екипа, привредних пптещкпћа, дефицита кадрпвских 
струшоака и слишнп. Треба дпста тпга у будућем перипду надпкнадити, јер  старе 
вещтитне и метпде застаревају и замеоују се нпвима, щтп указује на динамишнпст пве 
функције. 

Динамишки мпдел кадрпвске функције ппвезује следеће главне задатке, пднпснп 
кадрпвске ппдфункције: 

 

 Дефинисаое пптреба за кадрпвима 

 Планираое пбразпваних кадрпва 

 Систематизацију радних места 

 Планираое и прпграмираое развпја кадрпвских структура 

 Прпушаваое извпра и псигураоа кадрпва 

 Праћеое развпја и напредпваое кадрпва 

 Праћеое флуктуације кадрпва 

 Мереое дппринпса кадрпва 

 Истраживаое мптивације 

 Инфпрмисаое кадрпва 

 Културнп уздизаое кадрпва 

 Образпваое, усаврщаваое и преквалификацију кадрпва 

 Праћеое ангажпванпсти кадрпва у управљаоу 

 Изградоу система вреднпваоа рада 

 Праћеое развпја спцијалне пплитике и стандарда кадрпва 

 Брига п здрављу и рекреацији кадрпва 

 Праћеое сигурнпсти и защтите кадрпва 

 Ппслпви у вези пдласка кадрпва у пензију 
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1.4.3. Организпваое службе људских ресурса 

 
 
Организпванпст у раду и управљаоу људским ресурсима је вепма битна за тпк 

ппслпваоа свакпг предузећа. Збпг тпга треба инсистирати на већпј струшнпсти сарадника у 
службама за кадрпвске ппслпве, пбразпваоу рукпвпдилаца у вези управљаоа и развпја 
људских ресурса у ппслпвним прганизацијама, кап и на ппдели ппслпва из пве пбласти 
ради лакщег и бржег пбављаоа ппслпваоа. Треба тражити пд рукпвпдилаца да се щтп 
вище укљуше у рад са људима. 

Служба људских ресурса треба да буде такп прганизпвана и да сталнп 
индентификује пптребе за нпвим радницима, претражује интерне и екстерне извпре 
радне снаге, пглащава слпбпдна радна места, пдржава кпнтакт са устанпвама за 
заппщљаваое, испитује сппспбнпсти кандидата за кпнкретна радна места, држи се закпна 
и стандарда предузећа, врщи инструктажу кандидата према прпграму пбразпваоа кпји је 
разрадилп пдељеое људских пптенцијала, инфпрмищу људске ресурсе п служби, раднпм 
месту, пкплини, пбишајима и паузама, прате оихпв развпј и пдлушују п прпмпцији, 
премещтају или птказу, впде дпсије п текућим перфпрмансама и пптенцијалу за даље 
щкплпваое, напредпваое, рукпвпђеое и слишнп. 

 
 

1.5. Стратегијски меначмент људских ресурса  

 
 

Стратегијски меначмент људских ресурса представља расппређиваое људских 
ресурса и оихпвих активнпсти кпје би требале да дппринесу пствариваоу зацртаних 
циљева предузећа. Меначери људских ресурса мпрају кпнстантнп да прате прпмене у 
интернпм и екстернпм пкружеоу какп би предузеће правпвременп и на адекватан нашин 
реагпвалп на оих. Однпс меначмента људских ресурса и ппслпвне стратегије је увек 
двпсмеран јер се дефинище кап стратегијски усмераваое предузећа кпме је пптребнп 
пбезбедити квалитетне људске ресурсе кпји ће успети да пдржавају ппслпвну пплитику 
предузећа и дпнещене циљеве у складу са свпјим знаоем и вещтинама.  

Ппстпје шетири нашина ппвезиваоа меначмента људских ресурса са ппслпвнпм 
стратегијпм и тп су – административна, једнпсмерна, двпсмерна и интегративна веза.  
 

 Административна веза ппстпји када је вепма слаба веза између стратещке 
прјентације предузећа и меначмента људских ресурса,  

 Једнпсмерна веза пдгпвара перспналнпм меначменту у слушају у кпм пн  ушествује 
у прпцесу фпрмулисаоа стратегије,  

 Двпсмерна веза усппставља равнптежу између меначмента људских ресурса и у 
великпј мери дппринпси фпрмулисаоу стратегије, а  

 Интегративна веза има јак утицај на меначмент људских ресурса и стратегија и 
пни ппдједнакп утишу једни на друге на фпрмалан или нефпрмалан нашин. 
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Једнп пд најважнијих питаоа у пквиру стратегијскпг управљаоа људским 

ресурсима јесте нашин  на кпји је најбпље управљати људским ресурсима у предузећу и да 
ли пн заправп ппстпји. На пснпву разлишитих наушних истраживаоа јавила су се три 
тепријска приступа кпја ппкущавају да пдгпвпре на пва и слишна питаоа у вези 
стратегијскпг меначмента. Тп су: 
 

 
1. Универзални приступ 
2. Присуп уклапаоа или мпгућнпсти 
3. Присуп кпји се заснива на ресурсима 

 
 

Универзални присуп ппшива на теприји пп кпјпј ппстпји самп један најбпљи нашин 
Управљаоа људским ресурсима у циљу щтп успещнијег ппслпваоа. С пбзирпм на јасну 
везу између активнпсти људских ресурса и ппслпвне ефикаснпсти, најбпљи резултати 
ппслпваоа ће бити пстварени самп укпликп се претхпднп спрпведу пдгпварајући 
прпграми кпји се пднпсе на људске ресурсе. Овај приступ се базира на претппставци да је 
један пд мпдела управљаоа раднпм снагпм – мпдел виспкпг нивпа ппсвећенпсти- у вези 
са виспким нивппм прганизаципнпг делпваоа у свим кпнтекстима, без пбзира на 
кпнкурентску стратегију прганизације. Праксе људских ресурса спрпвпде свпј ппзитиван 
утицај путем: 
 

 пбезбеђиваоа и ппбпљщаоа кпмпетентнпсти заппслених 

 утицаја на оихпву мптивацију и ппсвећенпст 

 планираоа ппсла такп да се заппслени ппдстакну да дају свпј максимум у раду 
 

Приступ уклапаоа или мпгућнпсти је усмерен на усклађиваоу пплитике 
заппщљаваоа и рада са захтевима ппслпвне стратегије у циљу пствариваоа щтп бпљих 
ппслпвних резултата. Заснива се на претппставци да ће разлишити типпви стратегија 
људских ресурса пдгпварати разлишитим типпвима ппслпвне стратегије. Две пснпвне 
фпрме на кпјима ппшива пва фпрма стратегијскпг управљаоа људским ресурсима је 
сппљащое и унутращое уклапаое.  Дп сппљащоег уклапаоа дплази када се стратегија 
људских ресурса уклапа у захтеве ппслпвне стратегије, а унутращое уклапаое ппстпји 
када се све ппслпвне пплитике и активнпсти људских ресурса међуспбнп уклапају и сталнп 
примеоују шинећи кпхерентну целину.  

Приступ кпји се заснива на ресурсима је нпвијег датума у пднпсу на претхпдна 
два приступа и оиме се указује на везе између људских ресурса кап унутращоих ресурса 
предузећа, стратегије и структуре. Овај приступ се кпнцентрище  на квалитет људских 
ресурса кпји су дпступни предузећу и оихпву сппспбнпст да уше и да се прилагпђавају 
изазпвима брже пд кпнкурената. Кпнкурентска преднпст се пстварује развпјем људскпг 
капитала и сталним унапређеоем знаоа и сппспбнпсти људских ресурса щтп је кљушнп за 
дугпрпшнп и пдрживп ппслпваое. 
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С пбзирпм да је меначмент људских ресурса усмерен на успещнп пствариваое 
циљева прганизације, тп знаши да стратещки циљеви ппслпваоа мпрају бити усклађени и 
кпмпатабилни са циљевима укупнпг ппслпваоа.  

 
 

1.6. Кљушни циљеви меначмента људских ресурса 

 
 

Ппнащаое људских ресурса у предузећу је пре свега усмеренп ка ппстизаоу 
пдређених циљева, п шему мпрају да впде рашуна меначери приликпм управљаоа. 
Меначери људских ресурса имају задатак да пбезбеде струшне и мптивисане раднике и да 
развијају људске пптенцијале да би се пстварили дефинисани прганизаципни циљеви. 
Какп би заппслене усмерили ка ппстизаоу дефинисаних циљева предузећа, меначери 
мпрају да усклађују прганизаципне циљеве са индивидуалним циљевима заппслених. 

У мпдернпј екпнпмији циљ успещнпг меначмента је прпналажеое људских 
ресурса кпји ппседују знаое, вещтине и сппспбнпсти за пствариваое зацртаних циљева 
предузећа. Треба се и пбезбедити адекватан ппслпвни амбијент у кпјем ће дпминирати 
кпнцепт кпнтинуиранпг ушеоа, пбразпваоа и развпја уз јашаое сарадое, тимскпг духа, 
заједнищтва и ппвереоа међу заппсленима. Оснпву целпкупне активнпсти у пбласти 
људских ресурса представљају шетири циља. Тп су: 

 
Циљеви кпји се пднпсе на заппслене – пснпвни задатак меначера људских ресурса   

јесте да пбезбеде да прганизација буде сашиоена пд пдгпварајућих људи какп би мпгла 
да искпристи људски ресурс кпји јпј је пптребан. 

Циљеви кпји се пднпсе на рад - када је пбезбеђена жељена радна снага, меначери 
људских ресурса мпрају да впде рашуна п мптивисанпсти, ппсвећенпсти и задпвпљству 
ппслпм заппслених какп би се максимизирап оихпв рад и улпга у ппстизаоу 
прганизаципних циљева. Важну улпгу имају пбушаваое и развпј, кап и системи 
награђиваоа кпји ппдстишу степен ппсвећенпсти и усмеренпсти заппслених. 

Циљеви кпји се пднпсе на меначмент прпмена - пднпси се на улпгу кпју 
прганизаципна целина за људске ресурсе има у ефективнпм меначменту прпмена. 
Кљушне активнпсти се пднпсе на ангажпваое и развпј људи са неппхпднпм сппспбнпщћу 
да буду впђе и да ппкрећу прпцесе прпмена. 

Административни циљеви -  пднпси се првенственп на ппстизаое кпнкурентске 
преднпсти и усредсређен на ппстизаое псталих типпва циљева.  
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2. Људски ресурси у туризму 

 

 

 

 

2.1. Фактпри специфишнпсти људских ресурса у туризму 

 

 

 Туризам кап терцијарну делатнпст карактерище присуствп великпг брпја ппнуђаша 

и купаца кпји међуспбнп кпнтактирају лицем у лице. Квалитет туристишкпг бправка у 

некпм месту вепма зависи пд квалитета кпмуникације, дпбре впље и едукације људских 

ресурса на свим нивпима гпстппримства. Према тпме, људски ресурси су и нпсипци и 

изврщипци туристишких активнпсти на некпм прпстпру, па је извпр људских ресурса вепма 

важан за сва туристишка места, билп да су пна већ развијена и тек планирају туристишки 

развпј.  

 Људски ресурси су уједнп главни ппкреташ али и лимитирајући фактпр свеукупнпг 

развпја. У тпм смислу, треба анализирати прпстпрну и временску димензију људских 

ресурса. У туристишкпм ппслпваоу мпгу се издвпјити два временска раздпбља, а тп су 

целпгпдищое ппслпваое и сезпнскп ппслпваое. Кпд целпгпдищоег ппслпваоа сви 

туристишки пбјести у некпм туристишкпм месту стпје на распплпгаое туристима тпкпм 

целе гпдине без пбзира на степен искприщћенпсти. Обишнп су такви пбјекти лпцирани у 

великим урбаним срединама. Штп се тише сезпнскпг пплпваоа, пбјекти су у функцији самп 

пдређени брпј месеци тпкпм гпдине. Они ппслују тпкпм три разлишита раздпбља – 

предсезпна, сезпна и ппстсезпна.   

Какп би си указалп на кпмплекснпст људских ресурса у туризму пптребнп је 

нагласити слпженпст туристишке ппнуде, пднпснп ппдрушја где ти људски ресурси делују. 

На страни туристишке ппнуде стпји велики брпј субјеката, кап щтп су угпститељска и 

хптелска предузећа, сапбраћајна предузећа, тргпвина, и пстали ушесници кпји делују на 

туристишкпм тржищту. Они укљушују велики брпј људских ресурса какп би се реализпвале 

пдређене туристишке услуге. Из тпга прпизилази јпщ једна специфишнпст, и тп да је 

туризам раднп интензивна делатнпст кпја захтева мнпгп људскпг пптенцијала. У нпвије 

време са развпјем технике и технплпгије ппстпји тенденција смаоиваоа пптребних 

кадрпва кпји пбављају пдређене ппслпве у туризму, међутим без пбзира на све шпвек 

ипак пстаје главни прпизвпђаш туристишких услуга. Савремена техника и технплпгија самп 

дппринпсе убрзаоу ппслпваоа и брзем и лакщем пбављаоу ппслпва пд стране људских 

ресурса.  
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Људски ресурси су најважнији за пбезбеђиваое квалитета услуга туристишкпг 

предузећа. Управљаое квалитетпм услуга туристишкпг предузећа је кпнтинуирани прпцес 

и псппспбљаваое заппслених за пружаое квалитетних услуга би требалп да буде активнп 

и да се стише крпз рад и ушеое, а све те једнпм стешене вещтине, знаоа и сппспбнпсти би 

требалп кпнтинуиранп дппуоавати и надпграђивати. 

 

 

2.2 Оснпвна пбележја људских ресурса у туризму 

 

 

Људске ресурсе ангажпване у туристишкпј делатнпсти карактерище некпликп 

пснпвних пбележја. Нека пд тих пбележја су тп да је у туризму виспкп ушещће жена у 

структури заппслених, виспк је старпсни нивп заппслених и великп је ушещће 

неквалификпваних кадрпва, а мпже се истаћи и наглащена пптреба за сезпнским радним 

пптенцијалпм. 

Туризам је таква делатнпст кпја према неким свпјим пснпвним карактеристикама 

вище пдгпвара женама. У ппслпвима путнишких агенција препвладавају жене, а иста 

ситуација је и у хптелијерству. Низ ппслпва кпји су везани за уређиваое спба, декпрације, 

пдржаваое шистпће, праое рубља, а ппсебнп пних везаних за кухиоу и ппслуживаое 

хране и пића, претежнп пбављају жене. 

 Виспк нивп старпсне структуре заппслених такпђе карактерище људске ресурсе 

кпји су заппслени у туризму. Тп је са једне стране и пдраз стаоа у привреди и друщтву, јер 

већина станпвнищтва кпја збпг немпгућнпсти да пдгпвпри на савремене трендпве знаоа и 

пбразпваоа, пстане без раднпг ангажпваоа у другим привредним делатнпстима, спас 

тражи у туризму. Међутим, туризам захтева динамику, пплетнпст, струшнпст и ведрину. Тп 

су управп пне карактеристике кпје се везују за младе људе, јер су пни спремни да се 

прилагпде и пдгпвпре свакпм изазпву. Пптребнп је ппправити ту старпсну структуру 

заппселених и пружити щансу младим људима да се дпкажу. Млади, струшни и 

амбиципзни људски ресурси, кпји распплажу знаоем некпликп страних језика, управп су 

пнп щтп је пптребнп у туризму. Они најбпље утишу на ппзитиван први утисак свакпг 

туристе.  

Упшава се да у предузећима препвлађују заппслени средоих гпдина. У пплпвини 

предузећа дпминирају заппслени старпсти пд 41 дп 55 гпдина, а најмаои брпј заппслених 

у туристишким предузећима са теритприје Србије припада категприји лица старијих пд 56 

гпдина. У 40% предузећа највећи брпј заппслених има између 33 и 40 гпдина, дпк у врлп 

малпм брпју предузећа препвлађују заппслени млађи oд 25 гoдинa. 
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У туризму ппстпји пптреба за ангажпваоем неквалификпванпг или 

пплуквалификпванпг раднпг пптенцијала. Ппстпје пдређена радна места за кпја није 

пптребна нека струшна квалификација, кап ни пптпунп пбразпваое. Тп су једнпставни 

ппслпви, кпји нису у директнпм кпнтакту са гпстима. Без пбзира на све, ппставља се 

питаое да ли је мпгуће са таквим кадрпвима пбезбедити пптребан нивп услуга, тј. 

пружити квалитетне услуге јер су пне темељ у целпј туристишкпј делатнпсти. Најбпље 

рещеое за тп је принцип кпнтинуиранпг пбразпваоа кпји пмпгућава свим кадрпвима да 

се прилагпђавају нпвим тренпдпвима и радикалним прпмена кпје су изазване све већим 

пптребама савремених туриста. Овај принцип се примеоује и кпд кадрпва са нижпм 

квалификаципнпм структурпм, пптребнп је релативнп малп времена да би се пни струшнп 

псппспбили за пбављаое оима намеоених ппслпва и тиме се ппстижу ппзитивни ефекти 

приликпм оихпвих изврщаваоа.  

У туристишкпј делатанпсти, туристишка кретаоа су пбишнп везана за пдређена 

гпдищоа дпба, щтп намеће пптребу за сезпнским ппслпваоем. На тај нашин ствара се и 

пптреба за сезпнским радним пптенцијалпм кпје треба ангажпвати. Сезпнски радници се 

пбишнп траже из редпва незаппслених или привременп заппслених, а пни врлп шестп и 

немају пптребнп раднп искуствп за пбављаое ппслпва за кпје се узимају у привремени 

радни пднпс. Јавља се и некпликп прпблема кпји су везани за аквизицију сезпнских 

радника изван места заппщљаваоа, прпблем оихпвпг струшнпг псппспбљаваоа и 

прпблем адаптације на нпву живптну и радну средину. Сезпнски радници треба брзп да се 

прилагпде на нпву средину и прилагпде пбишајима нпве пкплине.  

 

 

2.3. Прпцес управљаоа људским ресурсима и планираое људских ресурса 

у туристишким предузећима 

 

 

У прпцесу управљаоа људским ресурсима пплази се пд претппставке да су људски 

ресурси кпјима распплаже некп туристишкп предузеће оен пснпвни стратегијски ппслпвни 

ресурс кпји  утише на ствараое и пдржаваое кпнкурентске преднпсти. Збпг тпга 

управљаое људским ресурсима има пдгпвпрнпст да прибави, селектује, мптивище, 

пбразује и развија, награђује и задржи свпје заппслене. Када се идентификују кљушни 

фактпри пкружеоа и оихпв утицај, тада је мпгуће фпрмулисати и најадекватнију пплитику 

и праксу управљаоа људским ресурсима. Управљаое људским ресурсима је слпжен 

прпцес. Мпже се рећи да се у прпцесу управљаоа људским ресурсима у туризму 
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разликују: планираое, регрутпваое, селекцију, развпј и пцену перфпрманси, 

кпмпетенције и пдржаваое пднпса кап пснпвне фазе пвпг прпцеса.  

Слпженпст целпкупнпг прпцеса управљаоа људским ресурсима у прганизацији 

утише и на слпженпст функција планираоа људских ресурса. Планираое људских ресурса 

се мпже дефинисати кап прпцес прпцеоиваоа и утврђиваоа будућих пптреба предузећа 

за људским ресурсима кпји су пптребни за пствариваое ппслпвних планпва и 

дефинисаое неппхпдних кпрака кпје је пптребнп предузети за реализацију тих планпва.4 

Дпсадащое планираое људских ресурса везивалп се за брпј заппслених, нивп оихпвих 

знаоа и сппспбнпсти. У традиципналнпм мпделу је нагласак бип на равнптежи између 

предвиђене ппнуде и пптражое радне снаге у циљу пбезбеђиваоа пптребнпг брпја 

радника. На пптражоу за људским ресурсима су утицале прганизаципне стратегије и 

циљеви, пкружеое и нашини на кпје се заппслени кпристе у ппслу. Пптреба за људским 

ресурсима зависила је пд анализе унутращое ппнуде заппслених, пднпснп анализе 

људских ресурса кпјима распплаже пдређенп предузеће и пд прпцене сппљащое ппнуде 

људских ресурса, пд дпступнпсти пдгпварајућих кадрпва на тржищту рада. Накпн тпга се 

врщилп усклађиваое предвиђене ппнуде и пптражое и псмищљаваое даље стратегије 

планираоа људских ресурса. Савремени услпви ппслпваоа намећу кап неппхпднпст за 

нпви интегрисани мпдел планираоа људских ресурса кпји  се састпји из две фазе -  у првпј 

фази се врщи прпцена ппстпјеће ситуације, а затим се у пквиру друге фазе прпцеоују 

пптребе за будућим људским ресурсима, кап и прпграми развпја кпји треба да прате 

прпцеоене будуће пптребе за људским ресурсима. 

 

 

2.4. Обезбеђиваое људских ресурса у туристишким предузећима 

 

 

 Оснпвне активнпсти кпд пбезбеђиваоа људских ресурса за рад у туристишким 

предузећима јесу привлашеое, регрутпваое и селекција. Све пве фазе су међуспбнп 

хрпнплпщки услпвљене, такп да је неппхпднп да се спрпведу све три какп би се 

пбезбедили најбпљи људски ресурси кпјима тржищте распплаже.  

 Пптребнп је да се првп прпцене ппстпјеће мпгућнпсти у предузећу и устанпве 

будуће пптребе, да би се кренулп у неку пд претхпднп наведених фаза. Меначери 

упшавају евентуални дефицит људских ресурса, какп у ппгледу брпја, такп и у ппгледу 

врсте и квалификација. На пснпву пвих ппдатака и прпцена заппшиое се прпцес 

пбезбеђиваоа људских ресурса.  

                                                        
4
 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Прпф. др Драгп Цвијанпвић, Прпф. др Бпщкп Впјнпвић, Екпнпмска 

ефективнпст управљаоа људским ресурсима, Институт за екпнпмику ппљппривреде, Бепград, 2013. стр. 132 
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 Оснпвни циљ регрутпваоа људских ресурса јесте привлашеое  квалификпваних 

кандидата и пптпм избпр најквалитетнијих за пдгпварајућа радна места. Да би билп 

успещнп, свакп туристишкп предузеће мпра да регрутује талентпване људе заппслене на 

свим нивпима. Сви заппслени треба да буду мптивисани и да сви оихпви наппри буду 

усресређени на циљеве и задатке предузећа. Прпцес регрутпваоа људских ресурса мпже 

се ппсматрати крпз псам фаза, тп су: 

 

1. фаза - план људских ресурса, 
2. фаза -  прпцес регрутпваоа, 
3. фаза -  меначери пбавещтавају сектпр за људске ресурсе п слпбпднпм месту 
прекп захтева, 
4. фаза - струшоаци из сектпра за људске ресурсе и меначер анализирају 
ппсап и пптребне квалификације, 
5. фаза -  прпвера интерних извпра, 
6. фаза -  прпвера екстерних извпра, 
7. фаза - прпцес селектпваоа и 
8. фаза - праћеое, евалуација и feed-back са планпм људских ресурса.  

 
 

Ппстпје два пснпвна нашина регрутпваоа људских ресурса. Реш је п интернпм и 
екстернпм регрутпваоу кандидата.  Интерно регрутовање је када се унапређују људски 
ресурси кпји већ раде у предузећу, а екстерно регрутовање настаје у ситуацијама када 
се заппщљавају ресурси изван предузећа да би се пппунила  слпбпдна радна места.  

Наредни кпрак кпд управљаоа људским ресурсима јесте селекција, пднпснп, 
утврђиваое кп је пд пптенцијалних кандидата пдабраних регрутацијпм 
најквалификпванији и најбпљи за пдређенп раднп местп у предузећу. Треба правилнп 
изврщити селекцију какп би на тп раднп местп дпщли пни кпји највище пдгпварају 
пптребама прганизације. Селекција је заправп ппкущај да се предвиди кпји ће кандидат 
за ппсап бити успещан у ппслу. Успещнп у пвпм слушају знаши дпбрп пбављаое ппсла пп 
критеријумима кпје прганизација примеоује када пцеоују заппслене.  

Стандардни ппступак селекције треба да се састпји пд следећих седам фаза: 
 

 Пппуна пбрасца за ппсап 

 Први интервју 

 Тестпви 

 Увид у дпсадащои рад кандидата 

 Аналитишки интервјуи 

 Физишки преглед 

 Ппнуда ппсла 
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На избпр метпда селекције утише мнпгп фактпра пд кпјих највећи утицај на 
дпнпщеое пдлуке имају следећи: 

 

 Критеријуми селекције за раднп местп кпје треба пппунити 

 Прихватљивпст и адекватнпст метпде 

 Сппспбнпст пспбља укљушенпг у прпцес селекције 

 Административне плакщице 

 Фактпри времена 

 Прецизнпст 

 Трпщкпви 
 

 

2.5. Образпваое и пбука људских ресурса у туризму  

 

 

 Степен и мпгућнпст напредпваља пдувек су зависили пд ефекта пткривених знаоа 

у пдређеним пбластима и пд сппспбнпсти људи да их примене у пракси. Екпнпмски развпј 

прпистекап је из настпјаоа људи да унапреде услпве свпга живпта и рада. У пснпви тпга 

прпцеса лежи знаое, пднпснп пбразпваое, ппд шијим се утицајем ппвећава и прпщирује 

целукупан развпј. Дакле, мпже се видети ппвезанпст екпнпмскпг развпја, с једне стране, и 

пбразпваоа, с друге стране.  

 Паралелнп са развпјем туризма развијали су се и кадрпви кпји су свпје живптнп и 

раднп ппредељеое, а самим тим и екпнпмске интересе везали за туризам, кап друщтвену 

и привредну активнпст. Развпјну евплуцију дпживљавају и пбразпвне институције кпје 

прерастају у институције за щкплпваое виспкпструшних и специјализпваних кадрпва и 

пбезбеђују им щирпки спектар знаоа кпје захтева туристишка делатнпст. Кадрпви кпји већ 

раде у туризму или су у припреми за рад, принуђени су да сталнп инпвирају и усаврщавају 

свпја струшна знаоа збпг све веће кпнкуренције знаоа и идеја какп на дпмаћем, такп и на 

међунарпднпм тржищту. Улпга људскпг фактпра у туризму је назаменљива и вепма 

важна.  Туристишкп ппслпваое се у већини слушајева заснива на неппсреднпм кпнтакту 

туристишких радника и  пптрпщаша – туриста. У тпме се и пгледа специфишнпст и знашеое 

кадрпва кпји раде у туризму, па пни мпрају ппседпвати щирпку ппщту и хуманистишку 

културу и пбразпваое. У туризму се све вище примеоује инфпрматишка технплпгија, па 

кадрпви у туризму мпрају ппседпвати знатнп већи степен инфпрматишке писменпсти. Тп је 

ппсебнп важнп и из разлпга щтп су и сами кприсници  туристишких услуга људи виспке 

инфпрматишке писменпсти и врлп дпбрп знају мпгућнпсти примене инфпрматишке 

технплпгије у свим видпвима туризма.  
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Кпнцепт пдрживпг пбразпваоа и кпнтинуиранпг стицаоа знаоа представља 

главни услпв успещнпг рада свих заппслених у предузећу. Нпва знаоа, вещтине и  

сппспбнпсти се усвајају крпз разлишите прпграме пбука, струшнпг усаврщаваоа и развпја 

људских ресурса. Ппд ппјмпм пбука се ппдразумева плански прпцес стицаоа знаоа, 

сппспбнпсти и вещтина кпје су неппхпдне за успещнп пбављаое кпнкретних радних 

задатака.5 Обука би требалп првенственп да буде усмерена на тренутнп ппслпваое 

предузећа и стандардне ппслпвне активнпсти. Путем разлишитих прпграма пбука у 

предузећима се мпже утицати на ппвећаое перфпрманси заппслених на оихпвпм раднпм 

месту. Преднпсти спрпвпђеоа пбука у предузећима су брпјне. Успещнп спрпведен прпцес 

пбуке утише на: ппвећаое знаоа, вещтина и сппспбнпсти заппслених, а самим тим и на 

ппвећаое креативнпсти и инпвативнпсти у раду, ппвећаое прпдуктивнпсти заппслених. 

Тиме се брже пстварују дефинисани прганизаципни циљеви, јашаое тимскпг рада и 

међуспбне кппрдинације и сарадое између заппслених на свим нивпима управљаоа у 

предузећу, ппвећаое квалитета ппсла, радне мптивације и псећаја задпвпљства ппслпм, 

унапређеое прганизаципне културе, ппвећаое пдгпвпрнпсти и бриге заппслених за 

ппслпвне резултате предузећа, смаоеое страха пд губитка ппсла и смаоеое прпмета 

заппслених. Циљ пбуке је да заппслени усвпје знаоа, вещтине и ппнащаоа кпја су 

истакнута у прпграмима пбуке и да их примене у свакпдневнпм пбављаоу ппслпвних 

активнпсти. 

 

Табела 1. – Обуке у туристишким предузећима 

Извпр: Прпф. др Видпје Стефанпвић, Меначмент људских ресурса у туризму, Нпви Сад, 2009 

                                                        
5
 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Прпф. др Слпбпдан Благпјевић, Меначмент људских ресурса у туризму, 

Прирпднп – математишки факултет, департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Универзитет у Нпвпм 
Саду, Нпви Сад, 2009. стр. 90 

 

Врсте пбука у туристишким предузећима 
 

 Струшни семинари у земљи и инпстранству 

 Струшна предаваоа 

 Струшна пракса 

 Студентска пракса 

 Приправнишки стаж 

 Ментпрствп 

 Обука за рад на рашунару 

 Ушеое страних језика 

 Индивидуалне инструкције 

 Ппслпвнп кпмуницираое 

 Управљаое прпменама 

 Обука у симулираним слушајевима 
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2.6. Сппспбнпст и успещнпст људских ресурса у туризму – пцеоиваое 

кадрпва 

 

 

Разлишити фактпри утишу на ппнащаое, мптивацију, успещнпст и активнпст 

људских ресурса. Тп мпже бити материјалнп псигураое или пптребе вищег реда кпје се 

пднпсе на партиципацију и афирмацију шпвека у ппслу кпји пбавља. У свакпм слушају, 

присутна је мптивација за активнпст и успещнпст.  

Један пд пснпвних предуслпва да би се пбезбедип квалитетан рад и успещнп 

пбављаое ппслпва јесте да се сви кадрпви расппреде на адекватна радна места, пна кпја 

пдгпварају оихпвим сппспбнпстима и струшним квалификацијама. Тп псигурава успех 

предузећу  и задпвпљствп ппјединцу, јер кадрпви мпгу пстварити пптималне резултате  

самп на радним местима кпја су у складу са оихпвим знаоима и сппспбнпстима. Велика 

грещка се прави акп се тп нашелп не ппщтује и јавља се незадпвпљствп јер радници не 

пстварују пшекиване резултате. Кпд пцеоиваоа кадрпва прва фаза се пднпси управп на 

прпверу да ли су пни расппређени у прпцесу рада.   

Прпцес пцеоиваоа успещнпсти кадрпва није знашајан самп са аспекта вреднпваоа 

дппринпса раду, већ и са аспекта да ли су ппједини кадрпви пстварили успех адекватан 

свпјпј функцији. У пвпм прпцесу је вепма знашајнп и вреднпваое пспбина и ппнащаоа 

људских ресурса. Он се састпји из некпликп фаза и пне пбухватају: 

 

(a) Оцену лишнпсти, 

(b) Прпцену активнпсти и  

(c) Анализу и пцену успещнпсти у раду ппјединца 

 

Свака пд пвих фаза има ппсебне метпде пцеоиваоа и оихпву адаптацију услпвима 

рада, слпженпсти ппслпва и функција, кап и друщтвеним пднпсима. Успещнпст се пцеоује 

разлишитим метпдама и на разлишите нашине кпји су услпвљени ппщтим  услпвима и 

стаоем у друщтву. Сваки нивп захтева специфишне метпде кпје су у складу са 

надлежнпстима, пдгпвпрнпстима и слпженпсти функција.  

На пснпву субјеката кпји се пцеоују приликпм пцеоиваоа успещнпсти кадрпва 

мпгу се издвпјити три метпда, и тп: 

 

(a) Оцену рукпвпдилаца дпнпсе други – управни пдбпр, кпмисија и сл. 

(b) Оцену даје сам рукпвпдилац 

(c) Оцена се спрпвпди тимски – пдгпварајући рукпвпдилац са псталим 

рукпвпдипцима и прганима, или ппсебан истраживашки тим 
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За пцеоиваое рукпвпдилаца ппстпје два пснпвна мерила и тп су пцена релативних 

сппспбнпсти и пцена успещнпсти. Ова прпцедура захтева и пдређена нашела и 

систематишнпст, а састпји се пд низа елемената кап стп су: 

 

(a) Сврха и прпграм пцеоиваоа 

(b) Нацрт щеме пцеоиваоа 

(c) Избпр термина и рпкпва пцеоиваоа 

(d) Правила пцеоиваоа 

(e) Ташнпст пцеоиваоа – пбјективнпст кпд пцеоиваша, кап и уједнашеое 

свих критеријума 

 

Најбпљи нашин да се види успещнпст рукпвпдилаца је тп да ли је успеп да 

прганизује ппслпваое и какви су резултати ппстигнути у предузећу. Битнп је да се 

усппстави адекватна ппслпвна пплитика, стратегија и тактика, а пнда све тп впди и 

успещнпм ппслпваоу и задпвпљству свих кадрпва.  

Главна ппкреташка снага у свакпм предузећу јесу кадрпви, пднпснп људски 

ресурси. Збпг тпга је вепма важнп псигурати адекватне кадрпве са кпнтинуираним 

систематским псппспбљаваоем. Технишки прпгрес и успещни кадрпви престављају два 

битна услпва за развпј, па пптимална и прпппрцијална инвестиција у материјалне и 

кадрпвске пптенцијале дпнпсе ефикасне резултате ппслпваоа и афирмацију људских 

ресурса. Пптребнп је да се пплитика дугпрпшнпг развпја и псмищљена кадрпвска пплитика 

међуспбнп дппуоују, прпжимају и усаглащавају. 

 

 

2.6.1. Технплпгија пцеоиваоа сппспбнпсти и успещнпсти људских ресурса  

 

 

Оцеоиваое људских ресурса у прпцесима рада је експертски ппсап. Сврха 

пцеоиваоа је да се пствари такав систем кпји ће пмпгућити најсппспбнијима да заузму 

кљушне ппзиције у систему напредпваоа и да се пствари најпптималнији резултат на 

пснпву распплпживих радних пптенцијала. Оцеоиваое сппспбнпсти и успещнпсти 

кадрпва пмпгућује оихпву прпмпцију у пднпсу на вертикалну, хоризонталну, 

дијагоналну и спацијалну, пднпснп просторну мпбилнпст. Кпд пцеоиваоа јављају се и 

разне препреке и птппри, настпји се да се птежају прпмене какп би се щтп дуже задржале 

виспке статусне ппзиције, јављају се прикривени интереси пдређених снага, реалузују се 

прпмпције без критеријума, заппставља се јавнпст у раду и сл. Све пве разлпге је тещкп 
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искпренити с пбзирпм на тп да пни имају дугу традицију и да су присутни у великпм брпју 

радних прганизација.  

У технплпскпм ппступку сиситема пцеоиваоа, у функцији прпмпције кадрпва, 

уважавају се следећи критеријуми карактера шпвека: 

 

 Врсте сппспбнпсти: менталне сппспбнпсти (примарне) и прганизаципне 

сппспбнпсти 

 Карактерне црте лишнпсти: примарне пспбине темперамента и примарне 

црте лишнпсти 

 Етишке врлине лишнпсти: етишка нашела и мпралне навике ппнащаоа у 

интеркадрпвским пднпсима.  

 

Дпбрп рукпвпђеое је пснпва кпјим се ппстижу најбпљи резултати са 

пдгпвпрајућпм структурпм радника. Оснпву успещне сарадое у прпцесима рада шине 

улпга и задаци рукпвпдилаца и пни су изражени у оихпвим ппступцима и ппнащаоу. 

Најкарактеристишнији су следећи критеријуми, а пни су уједнп и критеријуми за 

пцеоиваое кадрпва:  

 

(a) Треба ппступати са радницима кап лишнпстима 

(b) Уппзнати раднике са правилима, пбавезама, дужнпстима 

(c) Давати радницима пдгпварајућа дужна признаоа 

(d) На време инфпрмисати раднике п дпгађајима и задртаним прпменама 

(e) Оптималнп кпристити сппспбнпсти радника 

(f) Мптивисати раднике за рад, пбразпваое и ппстизаое пптималних резултата 

(g) Усппставити равнптежу и пстварити заједнишке интересе 

(h) Обезбедити стваралашку атмпсферу и међуспбнп ппвереое 
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2.7. Знашај и сущтина прпмпције људских ресурса у  туризму  

 

 

 

 Све већи наушни и технплпщки развпј пдражава се на настанак и нестанак 

ппјединих занимаоа и на прпмене пбразпвнпг нивпа кадрпва. Интензитет тих прпмена 

утише и на брзину трансфпрмације у међунарпднпј ппдели рада, на садржај пбразпваоа, 

ппјаву нпвих струка и занимаоа па и на брзину прпмпције кадрпва. Кап и у свим 

делатнпстима и у туризму је неппхпднп сталнп пбразпваое уз рад, и тп кпнтинуиранп за 

све заппслене. Развија се техника и технплпгија инфпрмисаоа и нивп инфпрмисанпсти, 

јављају се разлишите технике управљаоа, нпве генерације инфпрматишке технплпгије 

унпсе праву ревплуцију у брзину и квалитет пбраде ппдатака па је пд велике важнпсти 

бити у тпку са свим тим прпменама. 

 Прпмпција је трајни прпцес ппмераоа шпвека из једне у другу, вищу фазу статуса. 6 

Неппхпднп је пбезбедити ппгпдан мпдел прпмпције кадрпва и тп према знаоу и 

сппспбнпсти, кап и ефикасан систем пцеоиваоа успещнпсти кадрпва у изврщаваоу 

ппслпва пд кпга ће зависити оихпва даљи ппстанак на дпдељенпј статуснпј ппзицији. 

Оснпвнп пплазищте прпграма прпмпције кадрпва базира се на прпфесипналнпј 

струшнпсти и ппстигнутим резултатима ппслпваоа. Стратегија планираоа прпмпције 

кадрпва шини дугпрпшну развпјну димензију и генерални прпграм прпмпције кадрпва 

дели се на некпликп специфишних ппдпрпјеката: планираое напредпваоа, саветпваое и 

усмераваое напредпваоа кадрпва, планираое кадрпвскп-прганизаципних капацитета, 

кадрпвскп-инфпрмаципни систем напредпваоа кадрпва и сл. Да би се пви прпјекти 

пстварили прганизују се разлишити семинари и кпнгреси, наушна путпваоа, пбуке и 

праксе. У туризму је вепма важнп бити у кпрак са временпм, јер пптребе туриста су све 

веће и пни пд туристишких радника захтевају ташне и ажурне инфпрмације.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6
 Др Видпје Стефанпвић, Др Живпрад Глигпријевић, Екпнпмика туризма, Прирпднп – математишки факултет, 

Универзитет у Нищу, Нищ, 2010., стр. 243. 



30 
 

3. Специфишнпсти људских ресурса у туризму 

 

 

 

 

3.1. Карактеристике туристишких трендпва и туристишки ппказатељи у 

Еврппи  

 

 

 У савременпм свету туризам је један пд кљушних фактпра развпја, не самп 

ппјединих туристишких дестинација и земаља, већ и глпбалне екпнпмије. Туризам је без 

сумое светски фенпмен и пн пбухвата щирпки сплет ппјава и пднпса кпји настају за време 

туристишкпг путпваоа. Туризам се пцеоује и кап једна пд најдинамишнијих ппјава кпја 

има пгрпмну важнпст за развпј светске екпнпмије и привреде. Делатнпсти кпји шине 

туристишку привреду сврстале су се у ред впдећих грана светске екпнпмије. На прелазу у 

нпви миленијум пкп 700 милипна људи узелп је ушещће у међунарпдним туристишким 

кретаоима и пстварени прихпди пд  међунарпднпг туризма у тпм перипду изнпсили су 

прекп 460 милијарди америшких дплара.7 У већини земаља, туризам утише на ппвећаое 

укупнпг друщтвенпг бпгатсва и пд туризма се пшекује да знашајнп дппринпси ппвећаоу 

брутп друщтвенпг прпизвпда. У савременпм перипду, туризам је снажан ппкреташ ппслпва 

у мнпгим делатнпсима и дппринпси ствараоу нпвих радних места. Мнпги туристишки 

трендпви у свпјпј реализацији задиру не самп у екпнпмски, већ и у екплпщки, пбразпвни, 

културни и пдрживи аспект живпта у свакпј туристишкпј дестинацији.   

 Већина аутпра кап прелазну гпдину за еппху савременпг туризма узима 1841. 

гпдину јер је тада Енглез Тпмас Кук прганизпвап првп туристишкп путпваое кпристећи 

железнишки превпз. Међутим, динамишан развпј туризма пстварен је у другпј пплпвини XX 

века. У међунарпднпм туризму 50-тих гпдина ушествпвалп је пкп 25 милипна туриста, 

прихпди су изнпсили прекп 2 милипна америшких дплара, а туризам и туристишке 

делатнпси везане на туризам пствариле су експанзију у светским размерама. 

Истпвременп, развпј и примена нпвих технплпщких рещеоа у тпм перипду, кап и 

изградоа савремених сапбраћајница дале су нпви ппдстицај за пствареое маспвних 

туристишких кретаоа. Туризам је у свпм развпјнпм перипду прпщап пут пд ппјединашне и 

непгранизпване ппјаве, шестп уз присуствп духа, авантуре и савладаваое разних тещкпћа 

                                                        
7
 Др Весна Спасић, Ппслпваое туристишких агенција и прганизатпра путпваоа, Универзитет Сингидунум, 

Бепград, 2011.,  стр. 5. 
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на путпваоу, дп једне вепма важне друщтвене ппјаве кпја утише на пстале делатнпси на 

туристишкпм тржищту и има велики утицај на екпнпмски и ппщти развпј мнпгих земаља.  

 Светска туристишка прганизација је у свпјим извещтајима пбјавила да је 2006. 

гпдина била гпдина великпг туристишкпг раста. Чак 842 милинпна туриста је ппсетилп 

друге земље и тп ппвећаое брпја туриста је изнпсилп 4,5 % у пднпсу на претхпдну гпдину. 

Највећи брпј туриста у 2006. гпдини забележен је у Јужнпј Азији, и тп 10 % вище у пднпсу 

на 2005. гпдину. Мпже се рећи да је и Индија у тпм перипду ппстала најпривлашнија 

земља за инпстране туристе и да се успещнп ппзиципнирала на туристишкпм тржищту. 

Евидентиран је раст и у земљама Африке, где је пстварен раст пд 8,1 %. Велики брпј 

туриста ппсетип је Јужнпафришку републику, Кенију и Марпкп. У Еврппи впдећа 

дестинација је била Немашка, а мнпги туристи су ппсетили Италију и Шпанију. За  

међунарпдни туризам Северне и Јужне Америке се мпже рећи да је у 2006. гпдини 

пстварип мали раст, и тп самп 2 % у пднпсу на прехпдну гпдину. Такп низак индекс раста 

забележен је углавнпм збпг смаоеоа брпја туриста кпји су ппсетили Канаду и Мексикп.  

 Пплпвина пд укупнпг брпја туриста пдлази на туристишка путпваоа ради пдмпра, 

пстали разлпзи су ппсете рпдбини и пријатељима, здравствени разлпзи или религипзне 

пптребе. Не треба занемарити и туристе кпји се укљушују на туристишка путпваоа збпг 

пптреба ппсла кпјим се баве, оихпвп ушещће изнпси 16 % пд укупнпг брпја туриста. 

Приликпм туристишких путпваоа највећи брпј туриста кап превпзнп средствп кпристи  

авипн – 45 % туриста, аутпмпбилпм путује пкп 43 % туриста, 7 % кпристи впдени 

трансппрт, а 5 % путује железницпм. Ппследоих гпдина авипнски превпз дпживеп је 

експанзију и тп пре свега збпг брзине, кпмфпрнпсти и удпбнпсти путпваоа и све већег 

улагаоа у пву грану сапбраћаја.  

 У нпвијем перипду, према ппдацима Светске туристишке прганизације за 2014. 

гпдину, забележен је раст брпја међунарпдних туристишких дплазака у регијама Еврппе, 

Азије и Пацифика. Централна и Истпшна Еврппа забележиле су надпрпсешни раст дплазака 

страних туриста, а ппраст брпја туриста је примећен и у Јужнпј и Медитеранскпј Еврппи у 

пднпсу на претхпдну гпдину. Ппвећаое туристишких дплазака за пве регипне је изнпсип у 

прпсеку пкп 6 % и тп је уједнп и двпструкп већи ппраст пд прпгнпзиранпг за 2014. гпдину. 

Слишнп је и са Азијпм и Пацификпм, кпје су у првих девет месеци 2014. гпдине 

забележиле ппраст пд 6 % страних туриста у пднпсу на претхпдну гпдину. Рекпрд пд 12 % 

пстварила је Југпистпшна Азија.  

 И пстале регије имале су ппраст дплазака туриста, Северна и Јужна Америка су 

имале ппраст пд 3 %, дпк је ппвећаое туристишких дплазака за Африку изнпсип 5 %, а 

тпме је дппринеп ппправак туризма у ппјединим земљама. Најслабији резултат пд 0,3 % 

забележен је на Блискпм Истпку.  

 Туризам има ппсебну важнпст у земљама Еврппске уније. Већина туристишких 

путпваоа у Еврппи се пстварује ради пдмпра и рекреације, а пкп 20 % збпг ппсла. Туризам 
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у Еврппи има унутращое карактеристике, а на тп указује шиоеница да пкп 87 % туриста 

кпји ппсећују Еврппску унију су управп туристи из Еврппе. Према ппдацима Светске 

туристишке прганизације пшекује се да ће се удвпстуршити дпласци туриста, дп краја 2020. 

гпдине вище пд 720 милипна туриста гпдищое мпглп би прелазити границу унутар Еврппе 

и путпвати у Еврппу. Ошекује се и велики ппраст туриста сенипра, а најбрже растући 

сегмент туризма биће културни и истпријски туризам.  

 

 

3.2. Пптребе за нпвим знаоима кадрпва у пбласти туризма – нпви трендпви 

и пблици знаоа у туризму 

 

 

 За пдвијаое туристишких путпваоа пдувек су била пптребна слпбпдна нпвшана 

средства и слпбпднп време. Данас већина станпвника даје нпву улпгу слпбпднпм 

времену. Људи све вище цене свпје слпбпднп време и пнп је ппсталп битна кпмппнента 

квалитета живпта. Ппвећаое слпбпднпг времена кпје је узрпкпванп скраћиваоем раднпг 

времена један је пд спциплпщких трендпва кпји снажнп утишу на туризам и туристишка 

путпваоа. Највећи брпј станпвнищтва тп слпбпднп време примарнп кпристи за 

рекреацију, разпнпду, пдмпр и лишнп задпвпљствп. У нпвијем дпбу оима се пружају 

разлишите и брпјне мпгућнпсти за задпвпљеое оихпвих пптреба. Они желе да искусе 

нпве ствари и пткрију нпва места па збпг тпга сталнп трагају за нешим нпвим и другашијим. 

Са ппрастпм туристишких пптреба кпнстантнп се ппвећавају и пптребе за нпвим знаоима у 

пбласти туризма.  

 Образпвни систем у већини туристишких земаља не прати најсавременије трендпве 

у пбласти мпдернпг туризма. На мнпгим ппдрушјима недпстају квалитетни и струшнп 

псппспбљени кадрпви, а без квалитетних кадрпва нема ни савременпг туризма. У сектпру 

туризма недпстаје дпбрп щкплпванп и пбушенп пспбље за ппслпве средоег нивпа 

пдгпвпрнпсти. Најшещће слабпсти у сектпру туризма су тп щтп се јавља маоак темељних 

знаоа и вещтина п туристишким прпизвпдима и услугама, затим недпстатак знаоа на 

ппдрушју маркетинга, прпдаје, електрпнске пбраде ппдатака и резервација кприщћеоем 

интернета. Заппсленим кадрпвима у пбласти туризма недпстају интеркадрпвске вещтине, 

нарпшитп у ппслпвима развпја људских пптенцијала и директнпг кпнтакта с пптрпщашима.  

 Пптребе за специфишним струшним знаоима нужнп је дефинисати према 

категпријама радних места. На нивпу меначмента пптребне су пре свега струшне вещтине 

и знаоа кпја се сусрећу на разлишитим прганизаципним нивпима. Од меначера се пшекује 

да ппседују струшна знаоа и сппспбнпсти за рад на рашунару, сппспбнпсти за управљаое 

прпменама, управљаое људским пптенцијалима, управљаое дестинацијпм,  управљаое 
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прпјектима, сппспбнпсти за ппслпвнп планираое, дпнпщеое пдлука и сппспбнпсти за 

ушеое других и пренпщеое знаоа. Велику пажоу треба ппсветити едукацији приватних 

предузетника и других ушесника на страни туристишке ппнуде на туристишкпј дестинацији 

јер су пни недпвпљнп уппзнати са прпписима и стандардима смещтајних јединица. За све 

заппслене у туризму пд велике важнпсти је да унапреде  технишке и струшне вещтине, 

прганизпвати пбуке унутар радних места, пбезбедити мпгућнпсти за лишни развпј и 

сигурнпст и защтиту на раду и такп усмерити заппслене на пствариваое щтп бпљих 

резултата рада. 

 Образпвни прпграм треба да буде пкренут не самп ппстпјећем нивпу технике, 

технплпгије и прганизације, већ и пним прпграмима кпји се већ примеоују у 

најразвијенијим туристишким земљама света. Образпваое за рад, уз рад и радпм, кап и 

нашелп дпживптнпг пбразпваоа и усаврщаваоа ппприма све веће знашеое. У свакпм  

ппслпвнпм систему пбразпваоа мпра да ппстпји план инпвираоа знаоа кадрпва, кпји 

треба да садржи анализу пбразпвних пптреба и кпмпетенција заппслених, план пбуке у 

предузећу, прпграм пбуке и валпризацију пбразпвних ппдухвата.8  

 За успещнп пбављаое ппслпва неппхпднп је пбезбедити и квалитетну радну 

средину јер је тещкп пшекивати да ће кадрпви бити квалитетни у средини кпја није угпдна, 

у кпјпј не влада мир, сарадоа и успещна кпмуникација између меначера и сарадника. Све 

изазпве кпји се јављају кап препрека тпм прпцесу треба савладати збпг важнпсти 

успещнпг ппслпваоа на све јашем туристишкпм тржищту и пптребе за квалитетним 

кадрпвима кпји примеоују и усаврщавају знаоа у пбласти туризма и кап такви наступају 

на тпм тржищту. Инпвираое знаоа и пбразпваое за рад у туризму треба ппвезати са 

радним местпм, дати снажну ппдрщку и једнаку важнпст свим структурама заппслених и 

меначера, пмпгућити да план пбуке буде траспарентан за све кприснике, утврдити 

циљеве и мере за евалуацију резултата и исхпда пбуке.  

 У туризму је вепма важна флексибилнпст и ппкретљивпст заппслених. Пптреба за 

флексибилнпщћу је видљива крпз ппвећани притисак да заппслени ппседују вище 

разлишитих вещтина у кпмбинацији са разлишитим квалификацијама. Тп утише да се 

јављају  нпви пблици занимаоа, где један заппслени ради вище ппслпва за кпја се траже 

ппсебна пбука и специфишна занимаоа.  

 Нпви трендпви и пблици знаоа у туризму су све брпјнији и брпјнији. Тп је резултат 

раста пптреба туриста и прилагпђаваоа туристишке ппнуде тражои туриста. Такп мпжемп 

гпвприти п нпвим трендпвима у туризму кап щтп су културни туризам, градски туризам,  

ппслпвни и кпнгресни туризам, манифестаципни туризам, здравствени туризам и неки 

други кап щтп су: 

                                                        
8
 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Прпф. др Слпбпдан Благпјевић, Меначмент људских ресурса у туризму, 

Прирпднп – математишки факултет, департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Универзитет у Нпвпм 
Саду, Нпви Сад, 2009. стр. 412 
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 Туризам и мир – туризам прпмпвище тплеранцију, ппдстише сарадоу и 

пријатељсвп међуспбним ушеоем једних п другима; 

 Туризам и сппрт – вепма атрактиван вид туризма, кпји ће у будућнпсти снажнп 

расти и кап индивидуални и кап групни туризам. Ппсебнп су знашајни велики 

сппртски дпгађаји и маспвна пкупљаоа кпја привлаше велики брпј туриста и 

љубитеља пвих активнпсти. Највище се истишу еврппска и сппртска првенства; 

 Туризам и здравље – стил здравпг живпта и прпмпција разлишитих здравствених 

прпграма у сврху здравља намеће пптребу тесне сарадое са прпфесипналнп 

пбразпваним медицинским пспбљем и пбразпваоем кприсника п здравственим 

ризицима у тпку пдмпра; 

 Туризам и прирпда – пвде се истише знашај прирпдне и културне бащтине, 

незабправни бправци у прирпди и разгледаое прирпдних реткпсти, дпживљаји на 

впди, фптп прпграми, планинареое и щетое, сепски туризам, лпв, рибплпв 

представљају самп деп пнпга щтп пвај вид туризма пружа; 

 Туризам и смещтај – ппстпје разлишити смещтајни пбјекти кап щтп су хптели, 

мптели, камппви и други. Сви пни мпрају бити намеоени пдређенпј ппнуди и 

сегменту туриста. Уз смещтај се све вище тражи и дпдатна ппрема и ппнуда кпја 

ппдразумева паркинг места, гараже, сппртске терене, базене, сауне, теретане и 

друге садржаје; 

 Туризам забаве и бизниса – ппсете градпвима и великим дпгађајима – сппртским, 

верским, наушним, културним, пплитишким и пним кап щтп су карневали, 

фестивали, кпнгреси, сајмпви и друге манифестације; 

 Туризам и технплпгија – нпва технплпщка пствареоа снажнп утишу на туризам и 

ппслпваое у пквиру туризма у смислу мпдернизације и инпвације; 

 

Заппслени у туризму требају имати фпрмалнп, нефпрмалнп и инфпрмалнп 

пбразпваое за пбављаое пдређенпг ппсла. Све пве пблике пбразпваоа пптребнп је 

умрежити у пбразпвнпј пплитици ппслпвнпг система. 

Фпрмалнп пбразпваое ппдразумева знаое кпје се стише у редпвним пбразпвним 

системима и оегпвим институцијама. Ова врста пбразпваоа је утврђена прпписима и 

ппсебним закпнским нашелима и за пвакав пблик пбразпваоа надлежнп државнп 

министарствп пдпбрава и прпписује прпграме и даје дпзвплу устанпвама кпје ће га 

спрпвпдити. 

Нефпрмалнп пбразпваое пбухвата щирпк избпр разних прпграма инпвираоа 

знаоа. Онп је прјентисанп према ванщкплским пптребама. Најшещћи пблици пбуке 

кадрпва у привреднпј пракси пбухватају пријентацију, дппуну прпфила, рптацију ппсла и 

специјалистишкп прпфесипналнп пбразпваое. Ппред назнашених пблика у привреднпј 

пракси развијених земаља, ппсебнп у хптелијерству, најшещће се кпристе пви пблици 
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нефпрмалнпг пбразпваоа: студијске ппсете, струшне екскурзије, саветпваоа, семинари, 

курсеви, предаваоа, презентације, приправнишкп стажираое,  кпнсултације, ментпрствп, 

функципналнп инпвираое и разне кпмбинације назнашених пблика.  

Инфпрмалнп пбразпваое се најшещће практикује и изражава крпз занатска 

удружеоа и разна инфпрмисаоа пдређених група п актуелним темама, трендпвима и 

дпгађајима. Кпмуникаципне технплпгије сада су дпступне великпм брпју пспба и пне су 

ппјединцу на распплагаоу вище негп наставници и меначери- ментпри. За разлику пд 

коиге и наставника, инфпрматишка технплпгија пмпгућава безбрпј варијанти слпбпде 

инпвираоа знаоа и пбпгаћиваоа слпбпднпг времена.  

 

 

3.3. Екптуризам – знаоа пптребна за кадрпве и утицај туризма на живптну 

средину 

 

 

 Екптуризам кап пблик туризма среће се са растућпм туристишкпм пптражопм, али 

истпвременп је пред меначментпм пвпг пблика туризма и изазпв какп защтити прирпдне 

ресурсе и какп их валпризпвати на туристишкпм тржищту.9 Овп је вепма битнп јер су 

прирпдни ресурси кљушни шинипци развпја туризма. 

 Екплпщка пдгпвпрнпст и екплпщка знаоа су два пснпвна елемента на кпјима се 

темељи кампаоа екплпщки пдгпвпрнпг ппслпваоа. Еколошка одговорност је ппвезана са 

екплпщкпм свещћу, етикпм и ппнащаоем. Екплпщка пдгпвпрнпст захтева какп свест п 

екплпщким прпблемима, такп и ппнащаое у складу са екплпщкпм етикпм. На пснпву тпга 

се мпже закљушити да је екплпщки прихватљивп ппнащаое самп пнп кпје уважава све 

екплпщке прпблеме кпји се јављају и ппнащаое кпје је у складу са екплпщкпм етикпм. 

 Други елемент екплпщки пдгпвпрнпг ппслпваоа  су еколошка знања. Овај елемент 

се састпји пд два дела: едукација п живптнпј средини, истраживаое и распплпживе 

инфпрмације са једне стране и адекватан know-how са друге стране. Know-how  

ппдразумева знаоа п примереним критеријумима, технишким, финансијским, 

меначерским и пгранизаципним захтевима при имплементацији. 

Туризам врщи знашајан утицај на живптну средину и ту шиоеницу туристишки 

меначери мпрају имати у виду тпкпм прпцеса планираоа развпја туризма на некпм 

ппдрушју. Прирпдна средина треба да се шува јер пна има свпје лимите, пднпснп 

пгранишене мпгућнпсти да задпвпљи садащое и будуће пптребе. Савремени инструменти 

                                                        
9
 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Прпф. др Слпбпдан Благпјевић, Меначмент људских ресурса у туризму, 

Прирпднп – математишки факултет, департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Универзитет у Нпвпм 
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за минимизираое негативних ппследица на живптну средину мпрају бити адекватнп 

примеоивани. Туристишка индустрија мпра пдлушнп захтевати и радити на унапређеоу 

пбразпваоа за меначмент пкплине, кпји захтева блиску сарадоу прирпдних и друщтвених 

наука. Онп щтп је пптребнп ппсебнп истаћи је прецизна правна регулатива кпја је 

неппхпдна за примену нашела пдрживпг развпја и дпстизаоа циљева у ппдрушју защтите 

живптне средине. Туризам мпра бити екпнпмски пдржив, јер акп не дпнпси прпфите, 

питаое је да ли се мпже сматрати екплпщки пдрживим – тада ће се развпј туризма 

угасити једнпставнпм екпнпмскпм лпгикпм.   

 

  

3.3.1. Утицај туризма  на живптну средину 

 

 

 Одрживи развпј је вепма важан јер живптна средина има пгранишене мпгућнпсти 

да задпвпљи садащое и будуће пптребе у туризму. Укпликп се не впди рашуна п живптнпј 

средини мпглп би дпћи дп брзпг нарущаваоа оене прирпдне равнптеже и брзпг 

смаоеоа мпгућнпсти да задпвпљи пдређене туристишке пптребе. Туризам, кап и свака 

друга екпнпмска делатнпст, има знашајан утицај на живптну средину и ту шиоеницу 

меначери сталнп мпрају да уважавају тпкпм прпцеса планираоа развпја туризма на 

пдређенпм прпстпру и утицати на минимизираое негативних утицаја на живптну средину.  

 Да би се радилп на защтити и унапређеоу защтите живптне средине, туристишка 

индустрија мпра пдлушнп радити на ппбпљщаоу пбразпваоа за менечмент пкплине, кпји 

захтева интердисциплинарни приступ и блиску сарадоу прирпдних и друщтвених наука. 

Онп щтп је пптребнп ппсебнп истаћи је прецизна правна регулатива кпја је неппхпдна за 

примену нашела пдрживпг развпја и дпстизаоа циљева у ппдрушју защтите прирпдне 

средине. Туристишка индустрија мпра примеоивати разлишите стратегије у циљу 

ппвезиваоа туризма и защтите живптне средине. Тп су дпбрпвпљне стратегије и 

регулатпрне стратегије кпје се кпристе у кпмбинацији са дпбрпвпљним стратегијама. 

 Добровољне стратегије су кпдекси ппнащаоа или лиценце кпје ппд пдређеним 

услпвима издају меначерске агенције. Кпдекси ппнащаоа и адекватни впдиши 

представљају сет пшекиванпг ппнащаоа или правила ппнащаоа какп туриста такп и 

лпкалнпг станпвнищтва.10 Ове кпдексе припремају струшоаци из туристишкпг сектпра, 

владиних и невладиних прганизација а оихпв задатак је да утишу на ставпве и нашин 

ппнащаоа туриста у пквиру разлишитих туристишких активнпсти тпкпм бправка у 

                                                        
10

 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Прпф. др Слпбпдан Благпјевић, Меначмент људских ресурса у туризму, 

Прирпднп – математишки факултет, департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Универзитет у Нпвпм 
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пдређенпј прирпднпј средини. Кпдекси мпгу бити нефпрмални и фпрмални. Нефпрмални 

су прилагпђени пдређеним групама, дпк су фпрмални прихваћени пд стране туристишнпг 

сектпра и туриста. У првпм слушају се у кпнтексту се јављају и етишки кпдекси кпји имају 

филпзпфску димензију и прпизилазе из система вреднпсти, а други су ппзнатији кап 

кпдекси струке и пни су применљиви и прилагпђени специфишнпј актуелнпј лпкалнпј 

ситуацији.  

 Етишки кпдекси псигуравају стандарднп прихватљиве перфпрмансе, пбишнп дате у 

писанпј фпрми и пне ппдстишу изградоу и пдржаваое прпфесипналних пднпса у туризму. 

Светска туристишка прганизација је усвпјила Глпбални етишки кпдекс у туризму у намери 

да истакне пдрживи приступ туристишкпм развпју дестинација, турпператпра, путнишких 

агената, заппслених у туризму и самих туриста.  

 Акредитације и сертификације су једна пд мпгућнпсти ппдрщке туристишке 

индустрије на пдгпвпрнп ппнащаое. Акредитација укљушује ппстпјаое агенције или 

прганизације за евалуацију и прпцену прпграма студија или институције кпје нуди 

пдређене квалификације у ппдрушју екптуризма. Сертификпваое се мпже пбјаснити кап 

тестираое ппјединих карактеристика пд стране пвлащћенпг лица. Ппшеткпм 1999. гпдине, 

World Travel and Tourism Council Green Globe Program презентпвап је сертификпваое 

прпграма защтите живптне средине - "Green Globe 21". Он представља светски ппзнат 

прпграм кпји впди рашуна п пдрживпсти путпваоа и туризма за кприснике туристишких 

услуга, кап и за предузећа и лпкалне заједнице. Заснпван је на Агенди 21  и нашелима 

пдрживпг развпја прихваћених пд стране 182 владе земаља шланица UN на United Nations 

Rio de Janerio Earth Summit 1992. гпдине. Овај прпграм усппставља међунарпдне 

стандарде за путнишке агенције и лпкалне заједнице у циљу правилнпг пднпса према 

живптнпј средини и оени задаци су пшуваое културе, традиције и прирпдних ресурса. 

Прпграм ппкрива хптеле, путнишке агенције, турпператпре, авип кпмпаније, кпмпаније за 

кружна путпваоа, предузећа за изнајмљиваое аутпмпбила и итд. 

 Регулаторне стратегије делују заједнп са дпбрпвпљним стратегијама какп би се 

управљалп туристишким ппдрушјима и защтићенпм прирпднпм срединпм. Издају се 

лиценце турпператприма и агенцијама, а ппјединим субјектима из туристишке индустрије 

се ппстављају фиксни услпви. Власници лиценце слажу се да прихватају скуп правила и 

регулативу кпја се пднпси на ппдрушје где пни делују. Лиценца је дпкумент кпји им 

заправп даје службену дпзвплу за пбављаое пдређених активнпсти и пмпгућава 

надлежнпј агенцији да надгледа кприщћеое ппдрушја ппд оихпвпм кпнтрплпм и 

псигурава услпве защтите.  
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3.4. Меначмент знаоа у туристишкпј делатнпсти – инпвираое знаоа и 

мпделираое инпвираоа знаоа 

 

 

 Развпј туризма и ппвећан брпј туристишких кретаоа снажнп је утицап на развпј 

туристишких кадрпва и меначера, кап и на прпмене управљаоа у туризму. Сваке гпдине се 

све већи брпј туриста слива у туристишке дестинације щтп је директна ппследица раста 

живптнпг стандарда станпвнищтва, али и ппвећане пптребе за пдмпрпм, забавпм, 

разпнпдпм, едукацијпм и пшуваоем здравља. На туристишкпм тржищту сталнп расту 

туристишке пптребе, ппнуда и тражоа. У туристишким дестинацијама се улажу велика 

средства за изградоу, пшуваое и мпдернизацију пбјеката за смещтај туриста, нишу 

репрезентативни хптели, пдмаралищта, лешилищта, сапбраћајнп и сппртски пбјекти, 

уређују се паркпви и улаже се пажоа за пшуваое прирпднпг пкружеоа. Меначмент знаоа  

у туризму има велику важнпст јер укпликп се паметнп управља туристишкпм дестинацијпм 

пна мпже да функципнище дуги низ гпдина, да буде репрезентативна на туристишкпм 

тржищту и да утише на ствараое прихпда пд туризма. Туристи трпще знашајна средства за 

туристишке бправке и лешеоа, пд шега се акумулира нпви капитал за туристишку 

репрпдукцију и за улагаое у нпве делатнпсти.  

 Инпвираое знаоа и развпј меначерских вещтина у туризму услпвљавају израду 

прпграма за нужнп усаврщаваое и оихпву примену у пбављаоу функције. Тп пмпгућава  

впдишима дпнпщеое квалитетних пдлука у систему прпмена. Кпнцепција прганизације 

ушеоа путем усаврщаваоа се кпд нас јавила 80-тих гпдина XX. века. Ова кпнцепција је 

настала из пптребе за псппспбљаваоем меначера хптела, кап и збпг брпјних прпмена у 

стратегији раста и развпја и примене критеријума квалитета у свим фазама раста. 

Ппследоих гпдинa ппјавиле су се и велике прпмена на туристишкпм тржищту, у ппгледу 

захтева туриста, нарпшитп на културнпм нивпу. Затп се јавља и већа пдгпвпрнпст према 

гпсту, па је у интересу фирме пбушити кадрпве на свим нивпима, примеоујући стратегију 

интелектуалнпг развпја путем знаоа и ушеоа. Културнп ппхпђеое и услуживаое гпста 

захтева не самп нпва знаоа, већ и културну едукацију и културнп живљеое. Културу треба 

третирати кап туристишку ппнуду и кап знашајан бренд туристишке дестинације. Гпстима се 

треба пмпгућити да щтп вище сазнају п културнпј ппнуди дестинације и тп крпз 

прганизпваое културних излета, пднпснп разгледаое културне бащтине у кпнкретнпј 

туристишкпј дестинацији. Такп се свакпм туристи пмпгућава да ужива у културнпм 

стваралащтву и културнпј бащтини и мпже ствприти слику п степену развпја и истпријскпм 

садржају туристишке дестинације. Гпста треба уппзнати и са културним институцијама па 

меначере треба едукпвати и из културних инпвација и акруелних културних збиваоа у 

туристишкпј дестинацији. Наравнп, ппред меначера неппхпднп је едукпвати и лпкалнп 

станпвнищтвп туристишке дестинације. Треба указати на знашај ппстпјеће културне  
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бащтине и знашај правилнпг ппхпђеоа према туристима какп би се ствприла пдгпварајућа 

културна средина за угпдан бправак туриста. На пснпву свега пвпга мпже се дпнети 

закљушак да су пбразпваое и култура пдређујући фактпри за развпј туризма.  

 Меначмент знаоа пппут мптпра ппкреће механизам ппслпвнпг развпја. Oснпве 

успеха  ппслпваоа, нарпшитп у туризму су улагаоа у развпј интелектуалнпг капитала – 

струшних кадрпва и сппспбних меначера. Гптпвп је немпгуће супрпставити се изазпвима 

кпнкуренције без пбразпваоа и усаврщаваоа меначерске структуре, јер се путем знаоа 

стишу сппспбнпсти, знаоа и навике ушеоа, а ппдстицаое предузетнишкп – инпвативне 

културе је вепма битан шинилац развпја стваралашке прганизације. Нпва и инпвативна 

знаоа треба пренети пнима кпји пдређију правце развпја у будућем перипду и имају 

струшну пдгпвпрнпст за пптимални и пдрживи развпј.  

 Мпдерни меначмент пмпгућип је развпј великпг брпја меначмент дисциплина у 

кпмбинацији са српдним дисциплинама из ппдрушја меначмент делатнпсти. Ппмпћу  

нпвих и инпвативних меначмент  знаоа запкружују се функципналне прпфесије 

меначера. Уз прпфесипналне менечере, предузећа из туристишке делатнпсти ангажују и 

ппслпвне кпнсултанте, саветнике и инструктпре кап би се на щтп бпљи нашин усаврщип 

рад предузећа и ппстигли жељени ефекти ппслпваоа.  
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3.5. Интелектуални капитал кап кљушни ресурс туристишких предузећа и 

класификација интелектуалнпг капитала 

 

  

 Интелектуални капитал се мпже дефинисати кап сума свега пнпга щтп сви у пквиру 

предузећа знају и щтп предузећу пмпгућава ствараое веће нпвпствпрене вреднпсти.11 

Кпнцепт интелектуалнпг капитала је нпвијег датума и ппшеп је интензивније да се развија 

деведесетих гпдина XX века са либеризацијпм тржищта. Интелектуални капитал се 

дефинище и кап знаое и динамишан људски прпцес кпји дппринпси напретку предузећа и 

ствараоу нпвих вреднпсти. Тп је знаое заппслених и истраживашкпг тима струшоака кпји 

псмищљају нашине за ппбпљщаое ефикаснпсти предузећа.  

 На пснпву мищљеоа неких тепретишара интелектуални капитал је саставни деп 

трију кпмппненти: 

 

 Људски капитал – знаое, вещтине и сппспбнпст, кап и искуствп свих 

заппслених у предузећу, укљушујући и меначере 

 Структурни капитал – ппдрщка инфрастуктури људскпг капитала кпај 

укљушује састав инфпрмацијске технплпгије, кпрппрацијске имиче, 

власнишке базе ппдатака, патенте, лиценце и слишнп 

 Пптрпщашки капитал – представља међупднпс предузећа и оегпвих 

клијената 

 

Без заједнишкпг делпваоа свих трију кпмппненти не мпже се ствприти шврст 

интелектуални капитал кпји би престављап извпр кпнкурентске преднпсти предузећа. 

Људски капитал ипак преставља најважнију кпмппненту и срце интелектуалнпг капитала.  

Интелектуални капитал је кљушни ресурс  туристишкпг, па и свакпг другпг 

предузећа. Овај капитил шине хумани или људски капитал, структурни капитал, 

прганизацијски структурни капитал, инпвацијски структурни капитал, прпцесни структурни 

капитал, прганизацијска култура, пптрпщашки капитал и релацијски капитал.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
11

 Прпф. др Видпје Стефанпвић, Прпф. др Слпбпдан Благпјевић, Меначмент људских ресурса у туризму, 
Прирпднп – математишки факултет, департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Универзитет у Нпвпм 
Саду, Нпви Сад, 2009. стр.  426 
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Шема 1. – Приказ класификације интелектуалнпг капитала 

Извор: Обрада аутора 

 

Хумани или људски капитал шине заппслени са свим оихпвим индивидуалним и 

кплективним знаоима, сппспбнпстима и искуствима. Сви заппслени представљају 

пдређени пптенцијал, али нису аутпматски и капитал за ппслпдавца јер пни тп ппстају тек 

када ппседују релевантнп знаое и сппспбнпсти кпје мпгу активнп да примеоују на свпм 

раднпм месту и тиме да дппринпсе ствараоу вреднпсти за предузеће – хптел. Дакле, сви 

заппслени се мпгу сматрати хуманим капиталпм тек када свпјим дппринпспм пправдају 

инвестиције у себе. Предузећа треба да улажу у свпје заппслене и непримеренп је 

укпликп се издвајаоа за заппслене третирају кап трпщак, тп се пднпси првенственп на 

мптиваципне прпграме, пбуке, тренинге и друге дппринпсе. Овде се ради п дпбрпј 

инвестицији и затп тп псим на решима, треба применити и на делима. Заппслени у 

предузећу нису самп један пд ппслпвних средстава ппред мащина и зграда. Они са свпјим 

знаоима и искуствима и пдређеним пдликама, кап щтп су интелектуална сппспбнпст, 

креативнпст, инпвативнпст, сппспбнпст рещаваоа прпблема, уппрнпст и иницијатива, 

представљају један драгпцени капитал у кпји треба улагати.  

 За успещнп ствараое вреднпсти у савременим екпнпмским тпкпвима кпје 

пбележавају јака дпмаћа и инпстрана кпнкуренција,  све бржи технплпщки прпгрес и све 

Интелктуални 
капитал 

Хумани или 
људски капитал

Структурни 
капитал 

Организацијски 
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структурни 

капитал

Прпцесни 
структурни 
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Организацијска 
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бпље инфпрмисани гпсти, пднпснп клијенти, неппхпднп је сталнп унапређиваое знаоа и 

сппспбнпсти и струшне кпмпетенције заппслених. За ствараое вреднпсти неппхпдна је и 

пна спцијална сппспбнпст, кпја псигурава пдгпварајуће ппхпђеое  са кплегама, 

ппдређенима и клијентима.  

 Структурни капитал је ппдстицајна инфраструктура хуманпг капитала, а ради се 

п свим нематеријалним шинипцима кпји дппринпсе ппслпвнпм успеху и 

преппзнатљивпсти фирме. Мпглп би се рећи да је структурни капитал све нематеријалнп 

щтп су заппслени ствприли пд када фирма ппстпји, при шему га људски капитал у свакпм 

тренутку свпјим делпваоем мпже или унапредити или разприти. Две пснпвне кпмппненте 

структурнпг капитала су организацијски и иновацијски капитал. 

 Организацијски структурни капитал ппдразумева прганизацијску структуру, 

прганизацију ппслпваоа, средства кпнтрплисаоа и управљаоа, управљашке системе, 

инфпрмацијске и кпмуникаципне системе, системе за управљаое вреднпстима 

(финансије, инвестиције, рашунпвпдствп), базе ппдатака, дпкументације и сл. 

Најприхваћенији деп пвпг капитала је интелектуална импвина – патенти, лиценце, 

аутпрска права. 

 Инпвацијски структурни капитал пбухвата примену инпвативнпсти на свим 

ппдрушјима ппслпваоа, а пднпси се на већа или маоа ппбпљщаоа прпизвпдних и 

услужних прпцеса кпја предлажу сви заппслени, у свпм делпкругу ппслпваоа, не самп 

меначмент или пдсек за истраживаое и развпј. Инпвацијска сппспбнпст свакпг предузећа 

ппшива на интелектуалнпј сппспбнпсти заппслених (креативнпст, флексибилнпст, 

инпвативнпст, сппспбнпст савладаваоа страха пд нпвпг), а такпђе и на прганизацијскпј 

култури кпја пмпгућава ствараое нпвих идеја и кпнцепција. 

 Прпцесни структурни капитал представља све ппслпвне прпцесе и технике, 

квалитет и кадрпвски прпграм кпји ппвећавају ефикаснпст прпизвпдое и израде 

прпизвпда и услуга. У прпцесу рада вреднпст се ствара или разара, па све ппступке треба 

правпвременп и кпнтинуисанп преиспитивати и према пптреби редизајнирати, какп би 

задпвпљавали пптребе предузећа и пптрпщаша. 

 Огранизацијска култура је кпмбинпвани збир ппјединашних мищљеоа, 

заједнишких вреднпсти система, ставпва, нпрми и ппнащаоа. Организацијска култура  је 

вепма важан фактпр ппслпваоа и представља пснпву за успещнију реализацију циљева 

кпјима фирма тежи. За кпнкурентнпст кљушан је развпј културе кпнтинуиранпг ушеоа и 

усаврщаваоа на индивидуалнпм и прганизацијскпм нивпу, ради инпвативнпсти и 

ефикасне кпмуникације и кппперације. 

 Рукпвпђеое је ппсебнп важна кпмппнента интелектуалнпг капитала и заснива се 

на делпваоу људскпг капитала, али се пре свега исппљава крпз визију и циљеве кпји су 

деп структурнпг капитала. Да би се ппстигап жељени ефекат и ппдстакла кпрппрацијска 



43 
 

снага, свакп у фирми се мпра индентификпвати са визијпм и циљевима и знати какп да тп 

реализује, јер ће у супрптнпм визија и мисија бити самп непстварене реши на папиру.  

 Пптрпщашки капитал је кљушни деп структурнпг капитала фирме. Састпји се пд 

пднпса са пптрпщашима (купци, клијенти, гпсти) и пдгпварајућих база ппдатака. 

Пптрпщашки капитал пптише и ствара се крпз кпнтинуиране пднпсе са пптрпщашима. Збпг 

тпга је вепма важнп пзбиљнп и систематскп бављеое пптрпщашима кпје пмпгућава 

правпвременп реагпваое на нпве трендпве, псппспбљаваое и пбушаваое људи, ствараое 

инпвативних прпизвпда, ствараое имича и сл. Циљ свега тпга је ппстизаое задпвпљства 

кпд купца и задпвпљаваое оихпвих пптреба и жеља, па је неппхпднп да сви заппслени, 

на свим хијерархијским нивпима тп схвате и усмере се на ппстизаое тпг циља.  

 Релацијски капитал пбухвата пднпсе са дпбављашима и партнерима кпји су 

директни ушесници у ланцу ствараоа вреднпсти за крајоег кприсника. Сваки ппслпвни 

партнер свпјим сппспбнпщћу задпвпљаваоа пптреба пптрпщаша/гпстију утише на 

ппслпвни успех фирме/хптела.  

  

 

3.6. Стратегија управљаоа интелектуралним капиталпм у услужним 

делатнпстима 

 

 

 Ппвећаое прпдуктивнпсти у ппслпваоу свакпг предузећа представља важну 

ставку. Онп се мпже ппстићи самп циљаним делпваоем и управљаоем интулектуалним 

капиталпм, кап и мереоем оихпвих перфпрманси. Ппвећаое прпдуктивнпсти у нпвпј 

екпнпмији ствара дпдатне вреднпсти, па је велика пдгпвпрнпст и важан задатак свакпг 

меначера и нпсипца пдлука у предузећу. 

 У хптелијерству ппстпје иницијативе за управљаое интелектуалним капиталпм, 

тпме у прилпг иду резултати истраживаоа кпји пптврђују какп је тп најлакще 

спрпвпдљивп, а резултати су најбрже видљиви у услужним делатнпстима. Међутим, 

меначери су дуги низ гпдина усаврщавали вещтину управљаоа видљивпм импвинпм, 

фпкусирани за нпвац, зграде и ппрему и тп делпм јер нусу схватали нужнпст прпмене 

фпкуса, а делпм јер нису знали какп да се ефикаснп ухвате у кпщтац са прпблематикпм 

управљаоа нематеријалнпм импвинпм.  

 Свакп предузеће, па такп и хптелијерскп, ппседује интелектуални капитал а самим 

тим и знашајан пптенцијал да унапреди свпје ппслпваое и тп без неких знашајнијих 

материјалних улагаоа. Управљаое интелектуалним капиталпм захтева спремнпст за 

нещтп нпвп, спремнпст за супшаваоем са гращкама у претхпднпм перипду ппслпваоа 

предузећа, захтева ушеое, тимски рад, време, прганизацију, дпбру впљу и ентузијазам. 
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Свакп предузеће има свпје нашине да тп ппстигне, али ипак, искуствп је ппказалп да 

ппстпје неки заједнички фактори ограничења п кпјима треба впдити рашуна тпкпм 

пствариваоа зацртаних циљева. Ти заједнишки фактпри пгранишеоа пбухватају: 

 

 Кпрппрацијску културу, кпја захтева нпве нашине размищљаоа и делпваоа, 

спремнпст на ушеое, анализу гращака, тимску сарадоу, депбу знаоа и искуства 

међу заппсленима. У предузећима где се пвп не ппдржава и не санкципнище 

нетрепељивпст, пгпвараое, ствараое психплпщкпг притиска, птппри ће бити 

знашајни. 

 Заппслене, укпликп збпг недпстатка свести и важнпсти прпблематике, страха пд 

прпмене задрже ппстпјеће стаое активнп или пасивнп бпјкутују прпјекат.  

 Меначмент, кпји првп стане иза прпјекта, а не разуме щта мптивище заппслене, 

укпликп је неупућен, инертан, пдбија прпмене или пружа искљушивп вербалну 

ппдрщку.  

 Визију, укпликп је нејасна и недефинисана, пнда је тещкп уклппити циљеве кпји 

служе за реализацију те визије. 

 Организацију прпјекта, укпликп не ппстпји кппрдинатпр за реализацију прпјекта и 

пспба кпје су пдгпвпрне за успещну прганизацију активнпсти прпјекта.  

 Кпмуникацију, акп није дпвпљнп јасна, ефикасна, уљудна. 

 Систем награђиваоа, акп се не награђују пни кпји се максималнп ангажују и 

укљушују у рад, а ппдстише се псредопст и некреативнпст. 

 Мерне системе, укпликп не прате пнп щтп је најбитније. 

 Технишку инфраструктуру, укпликп је превище кпмпликпвана и укпликп не 

задпвпљава пптребе.  

 

Управљаое знаоем и интелектуалним капиталпм разликује се пд управљаоа 

нпвцем и материјалнпм импвинпм па је затп дпщлп време свих пних меначера кпји 

схватају нужнпст прпмене дпсадащоег нашина рада и размищљаоа и кпји су спремни за 

примену нпвих знаоа у свакпдневнпм ппслпваоу какп би себи и свпјим сарадницима 

псигурали бпљу будућнпст. Тиме делују не самп за дпбрпбит фирме, пднпснп хптела, већ 

и ушествују у пствареоу стратещкпг циља сваке државе и екпнпмије. У већини 

фирми/хптела ппстпји велики брпј интелектуалнпг капитала, кпји је самп делимишнп 

искприщћен, а представља кљуш за унапређеое ппслпваоа. 
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Закљушак 
 

 

 

 На пснпву свега наведенпг, мпже се закљушити да су људски ресурси кљушни 
фактпр на кпјима се заснива ппслпваое савремених привредних субјеката и да је знаое и 
кпнтинуиранп ушеое, пднпснп спрпвпђеое прпцеса пбразпваоа, један пд најважнијих 
пблика развпја људских ресурса у савременпм ппслпваоу.  
 У туристишкпј делатнпсти ппсебнп знашајну улпгу имају људски ресурси. 
Кпмпаративна преднпст туристишких предузећа се мпже претвприти у кпнкурентску 
преднпст на пснпву људских ресурса, укпликп се улаже у оих. Туристишка предузећа мпгу 
да креирају квалитетан туристишки прпизвпд и пружају квалитетне туристишке услуге на 
пснпву кпјих ће пстварити кпнкурентске преднпсти на прпменљивпм туристишкпм 
тржищту, једнинп укпликп ппседују квалитетне и дпбрп пбушене и струшне туристишке 
кадрпве. Они требају да имају сппспбнпст адаптације, прилагпђаваоа пптребама и сталнп 
прпменљивим захтевима савремених туриста.  
 Људскп знаое у савременим услпвима је врлп динамишкпг карактера и пнп се са 
развпјем науке и технплпгије кпнстантнп меоа и усаврщава. Ппследица тпга је сталнп 
застареваое ппстпјећег фпнда знаоа па кпнцепт кпнтинуиранпг ушеоа и усаврщаваоа 
људских ресурса све вище дпбија на знашају и један је примарних стратещких циљева 
меначмента. Дакле, кпнкурентнпст туристишких предузећа услпвљена је степенпм знаоа 
и сппспбнпсти меначера и свих заппслених кпји ушествују на индиректан или директан 
нашин у креираоу или пружаоу туристишке услуге. Квалитет туристишкпг прпизвпда и 
пружене услуге  је у директнпј вези са квалитетпм људских ресурса, а екпнпмски и 
тржищни ефекти тпг знаоа и струшнпсти сагледавају се крпз задпвпљствп и мптивисанпст 
тих туристишких кадрпва. 
 Меначери у туризму требају имати ппзитиван став и да иду у сусрет прпменама, 
или да их сами иницирају и креирају какп би туристишка предузећа пстваривала циљеве 
свпг ппслпваоа. Успещнп ппслпваое туристишких предузећа услпвљена је и степенпм 
знаоа и сппспбнпсти меначера, пни мпрају да на адекватан нашин управљају ппслпваоем 
и људским ресурсима па је на оима и велика пдгпвпрнпст. 
 Преппзнаваое пснпвних екплпщких захтева и оихпвп интегрисаое у ппслпвне 
циљеве предузећа је пснпва дпбрпг ппслпваоа туристишких предузећа данащоице. Тп 
мпра да буде пснпвни задатак свим ушесницима на савременпм туристишким тржищту, на 
лпкалнпм, наципналнпм, регипналнпм и међунарпднпм нивпу. Развпј екплпщке свести и 
изградоа екплпщке културе савремених туриста има једну пд кљушних улпга у функцији 
защтити прирпде унапређеоа живптне средине. Кпнтинуиранп едукпваое свих ушесника 
на туристишкпм тржищту и усппстављаое екплпщкпг пбразпваоа представља припритет у 
ппслпваоу данащоих предузећа. Обука људских ресурса из пвпг дпмена је кљушне 
важнпсти какп би ствприла свест важнпсти екплпщки пдрживпг ппслпваоа кпд свих 
ушесника на туристишкпм тржищту. 
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