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Сажетак 

У савременом глобалном пословању, туристичка предузећа своју конкурентску 

предност могу градити на само једном ресурсу-својим заосленима, њиховим талентима, 

вештинама, знањима и мотивацији. Кључни проблем у савременим условима 

пословања јесте како мотивисати људе. За менаџмент предузећа је од изузетне 

важности да упозна запослене, открије њихове способности, склоноти, знања, односно 

да познаје профил мотивације својих запослених. Продуктивност рада зависи  директно 

од степена мотивисаности запослених. Да би остварили максималан степен мотивације 

запослених, менаџери морају познавати потребе и мотиве људи којима руководе и 

знати како да обезбеде њихово задовољење. Сатисфакција запослених је једини начин 

на који се стабилно може обезбедити висок ниво продуктивности као и креативности 

запослених. Стога се у раду полази од самог дефинисања појма мотивације и 

сагледавања улоге савременог менаџмента у мотивисању запослених.  

Кључне речи: менаџмент, људски ресурси, запослени, радна мотивација, 

продуктивност. 

Apstrakt 

When it comes to doing business globally, companies competitiveness can be  built 

only on one resource and that is its employers, their talent and skills, theit knowledge and 

motivation. In the modern business world the key problem is how to motivate people. To 

company management is of outmost importance to know the profile of the motivation of its 

employees. Labor productivity depends directly on the degree of motivation of employees. To 

achieve the maximum degree of motivation of employees, managers must know the needs and 

motives of people who know how to manage and ensure their satisfaction. Satisfaction of 

employees is the only way that can provide stable high level of productivity and creativity of 

employees. Therefore, the paper starts with defining the concept of motivation and insight 

into the role of modern management in motivating employees. Special emphasis in the work 

is on the influence of motivation on the success of tourism organisations, the strategy of work 

motivation and performance management systems. 

Keywords: management, human resources, employees, work motivation, 

productivity. 
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Уводна разматрања 

 

Савремено друштво одликују велике промене које су се догодиле у економској, 

технолошкој и информтачкој сфери, а глобализација је учинила да се нова знања, 

вечтине и технологије прошире широм света. Тако је индустријска технологија 

уступила место информационој, а традиционални начини организовања су уступили 

место новим. Данас је све мање радника који обављају тешке послове са опасним 

машинским постројењима, а све више радника који раде за компијутеризованим 

машинама и компијутерима. Развој технологије је највише допринео да дође до 

промене у пословној филозофији организација која се окрећу знању као најважнијем 

производном и развојном ресурсу. Тржиште рада се пребацује са физичке на 

интелектуалну и психичку енергију радника, услед чега долази до промене у 

целокупној структури рада и организације, начину руковођења и свих унутрашњих 

процеса и односа. 

Стратегијски императив савремених туристичких предузећа постаје улагање у 

образовање и развој запослених. Један од основних задатака менаџера људских ресурса 

постаје обезбедити организацији људе који су у стању да ефикасно и ефективно раде 

посао. Главна улога менаџмента људских ресурса је да организацији омогући 

остварење успеха помоћу људи. Људи својим одлукама и својим ангажовањем доносе 

фирми капитал. Зато многи аутори људске ресурсе називају људски капитал. Стога, 

људски ресурси имају главну улогу у стварању и одржавању конкурентске предности 

на тржишту рада. Кључни менаџерски задатак и функција постаје проналажење 

квалитетних људи и способност и умеће мотивисања запослених тако да постигну 

високе резултате и дају допринос остварењу организационих циљева. 

Зато, задовољство послом и мотивација запослених постају темељ савременог 

начина пословања. Задовољство послом је значајан показатељ мотивације запослених. 

Ово је веома важно јер лични напредак запослених је један од основних начина 

мотивисања запослених, као и начин да остану у организацији. Значи, да би човек 

ваљано радио свој посао он мора бити позитивно мотивисан. Зато менаџери људских 

ресурса смишљају разне стратегије мотивације, да би позитивно мотивисали запослене 

да добро обављају свој посао. За менаџере људских ресурса је од кључног значаја 

разумевање питања обуке, мотивације и задовољства послом, јер утичу на дизајнирање 

радног места организациону културу, систем напредовања, стил руковођења, систем 

награћивања итд... Менаџери људских ресурса имају задатак да открију, развију и 

повежу људске потенцијале и обезбеде квалитетне људе, и да предузму све потребне 

мере како би запослени били мотивисани и предани на послу. Предуслов доброг 

мотивисања људи јесте познавање људи и људске психе и из тог разлога менаџер мора 

доста времена проводити са запосленима како би открио најбоље начине подстицања 

на рад.  
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Предмет истраживања 

Када продуктивност рада у једном туристичком предузећу или целој привреди 

почне да стагнира или што је много горе да опада, намеће се питање: „Зашто се то 

дешава?“. Одговор се налази, пре свега, у чињеници да са развојем производних снага и 

са насталим друштвеним променама није упоредно текао и процес за унапређење 

система управљања људским ресурсима и система мотивације у оквиру њега.   

 Предмет овог рада јесте мотивисање запослених у функцији побољшања 

успешности пословања, тј. човек као делатно-стваралачки субјект, који се 

одговарајућим методама и техникама може покренути, усмерити и одржавати на путу 

ефикасног остварења циљева организације и сопствених циљева кроз њих. 

Истраживани су  чиниоци који су запосленима више или  мање важни, шта их то 

мотивише да би продуктивност и ефективност њиховог рада била већа, тј. утврђивање 

нивоа, структуре мотивације за рад запослених. Бавили смо се појмом и дефиницијом 

мотивације, као и њеним теоријама и техникама. Акценат је стављен и на награђивање 

запослених материјалним и нематеријалним наградама  и на важност правилне процене  

потреба запослених од стране менаџера 

Да би свако од нас предузео неку акцију мора да буде мотивисан. Управо су 

мотиви главни покретач људске активности. У психологији се мотивација тумачи као 

побуда или разлог за циљно понашање људи у правцу остварења неког циља или 

постизања одређене користи-резултата. У теорији организације и управљања, појам 

мотивације тумачи се као подстицај или подстрек за запослене да решавају своје 

задатке и тиме доприносе остваривању организационих циљева.Стога предмет овог 

мастер рада јесте истраживање, испитивање и научно објашњење мотивације 

запослених, утицај стратегије радне мотивције, посебно комуникације на степен 

мотивисаности запослених и начини мотивисања запослених у свету и код нас.  

Циљеви истраживања 

 

Циљ истраживања у овом раду је да се утврди на који начин методе, обуке, и начин 

мотивисања утичу на запослене и њихово задовољство послом, и како оне доводе до 

остваривања циљева туристичког предузећа. 

Главни циљ овог рада је истицање важности мотивације и награђивања запослених у 

савременом пословном систему, ради побољшања успешности у пословању. Сматра се 

да само добро мотивисани запослени може да постигне изузетне успехе и достигне 

више од очекиваних циљева. Циљ нам је био да укажемо на сам процес мотивације, 

како мотивисати запосленог, али и како га прикладно наградити, јер је сигурно да је 

свака особа индивидуа за себе и има другачије потребе. 
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Генералне и посебне хипотезе  

Генерална хипотеза од које се пошло у истраживање гласи: Што је радна мотивација 

боља, то је учинак запослених већи. 

Да би се доказала генерална хипотеза, дефинисане су следеће помоћне хипотезе: 

1. Туристичко предузеће треба да улажу у стручно усавршавање и лични развој 

запослених уколико желе да оно остане конкурентно на тржишту. 

2. Менаџмент људских ресурса осмишљава разне стратегије мотивације, јер да би 

ваљано радили свој посао запослени морају бити позитивно мотивисани. 

3. Материјални систем награђивања запослених највише утиче на квалитет рада 

запослених 

4. Задовољство послом је један од кључних фактора који утичу на степен флуктуације 

запослених у организацији. 

 

Методе истраживања:  

 У овом раду коришћене су различите методе истраживања да би се задовољили 

основни методолошки захтеви: општост, поузданост, објективност и систематичност. У 

циљу доказивања хипотеза користили смо аналитичке и синтетичке методе, 

хипотетичко-дедуктивну, компаративну и дескриптивну методу 1. У раду је коришћена 

дескриптивна анализа да би се описали предмет и чиниоци о којима смо стекли сазнање 

у току процеса писања овог рада. Анализа је коришћена за разлагање предметања  

његове саставне делове, односно на чиниоце структуре, функције, везе и односе на 

одређеном простору и у одређеном временском периоду. Синтеза за схватање-сазнање 

сложених целима преко њихових појединачних и посебних делова, њиховим спајањем 

тј.њиховим састављањем у разне могуће односе и везе да би дошло до валидних 

закључака. У раду је коришћена и хипотетичко-дедуктивна метода као искуствена 

метода чија сазнања и нарочито научна сазнајна основа укупног друштвеног, 

организационог и научног искуства, које мора бити опште, проверено и проверљиво. У 

овом истраживачком раду користили смо и методу прикупљања података технику, 

писмену анкету. Анкетирање је погодно за истраживање обуке, мотивацију и степена 

задовољства запослених на послу. 

  

                                                             
1 Стефановић,В.,Методологија научно-истраживачког рада, Природно-математички факултет,Ниш,2012. 
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Структура рада 

Структура рада обухвата следеће:  

•  У уводу се бавимо питањима методолгије коју смо применили, полазним 

хипотезама и циљевима рада;  

• У  првом поглављу указујемо на карактеристике и специфичности управљања 

људским ресурсима; 

• У  другом поглављу истражујемо факторе који утичу на ефективност 

запослених;  

•  У трећем поглављу позивамо се на мотивацију запослених у служби њихове 

ефективности;  

• У  четвртом поглављу објашњавамо процес радне мотивације;  

• У петом поглављу бавимо се мерењем радне мотивације; 

• У  шестом поглављу истражујемо теорије мотивације; 

• У седмом и осмом поглављу бавимо се факторима који утичу на мотивацију и 

мотивационим техникама; 

• У деветом поглављу испитује се стратегија радне мотивације; 

• У десетом поглављу изучавамо комуникацију; 

• У једанаестом погављу испитујмо културу као детерминанту радне мотивације; 

• У дванаестом поглављу испитујемо утицај развоја запослених на мотивацију; 

• У тринаестом поглављу исражујемо кључне задатке менаџера у мотивацији; 

• У четрнаестом описујемо нове моделе у мотивацији запослених. 
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1. Управљање људским ресурсима у туристичким предузећимa 

 

Људски ресурси и њихово константно усавршавање и образовање се у 

савременом свету јавља као један од основних фактора повећања благостања друштва, 

обезбеђивања националне конкурентности и постојаности развитка економије, али и 

развијање индивидуалних потенцијала и превладавања многих социјалних 

противуречности (сиромаштво, незапосленост и сл.) нарочито карактеристичним за 

друштва у транзицији.  

Туризам је таква делатност у којој су запослени ти који праве разлике, који 

туристичку услугу „обележавају“ и диференцирају је у односу на конкуренцију, 

односно стварају компаративне предности и једини су ресурс који се не може копирати. 

Полазећи од специфичности људских ресурса у туристичком сектору се може 

закључити да људски ресурси представљају одлучујући фактор у одређивању 

вредности туристичких предузећа. „Без хуманих ресурса све друге туристичке 

атрактивности су „мртви капитал“, што је и за нашу земљу исти случај, јер без човека 

нема ни туризма, ни профита, ни даљег развоја, ни политичке стабилности.“2  

Управљање људским ресурсима је процес обезбеђивања, унапређивања и 

усмеравања људских знања, способности, компетенција и вештина како би се постигли 

дефинисани циљеви организације. Сам појам управљање људским ресурсима има 

четири основна значења. Он се може посматрати као: 

 

1. Нова научна дисциплина 

2. Менаџерска функција 

3. Посебна пословна функција у организацији 

4. Нова пословна филозофија 

 

1. Управљање људским ресурсима је нова научна дисциплина настала крајем прошлог 

века. У том контексту, менаџмент људских ресурса представља „Подручје истраживања 

и организовања знања усмереног на разумевање, предвиђање, усмеравање, мењање и 

развој људских понашања и потенцијала у социјалним институцијама, односно 

организацијама“3 са циљем утврђивања законитости и стварања основних 

претпоставки, метода и поступака управљања људским ресурсима. 

  

                                                             
2 Миленковић, С., Туризам и економија, монографија, Универзитет у Крагујевцу- Економски факултет 

Крагујевац, 2009.,стр. 349. 
3 Бахтијаревић-Шибер, Ф.,Менаџмент људских потенцијала, Golden marketing, Загреб,1999., стр. 6. 
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2. Управљање људским ресурсима је управљачка функција којом се обједињују редовне 

управљачке активности у предузећу у области запошљавања, развоја, награђивања и 

мотивисања запослених. Проналажење адекватних људи, њихово запошљавање, 

мотивисање и омогућавање да обављају посао на сопствени начин представља један од 

најзначајнијих менаџерских задатака. 

3. Управљање људским ресурсима представља нову пословну функцију и дисциплину 

која подстиче хуманији однос према запосленима у процесу рада. Запослени у 

предузећу нису више објекат, већ постају суштински субјекат управљачког процеса 

учествовањем у креирању визије, изради стратегије и формулацији организационих 

циљева. На тај начин се позитивно утиче на јачање тимског рада и поверења и 

стимулишу се хуманистичко-алтруистичке вредности код запослених.Уместо 

традиционалних тзв. крутих хијерархијских структура, данас су у менаџменту људских 

ресурса све више присутне хоризонталне тзв. меке структуре. 

4. Менаџмент људских ресурса, као специфична филозофија и приступ менаџменту 

сматра да су запослени најзначајнији пословни ресурс који доминантно утиче на 

остваривање конкурентске предности. Према овом приступу, у фокусу су тзв. „меки“ 

елементи управљања у чијем центру се налазе запослени радници. Задовољни и 

мотивисани радници су иновативнији, продуктивнији и аналитичнији у раду због чега 

запослени представљају најзначајнији организациони ресурс. Поједини аутори који 

заговарају овај приступ менаџмента људских ресурса, иду и корак даље од овог става, 

стављајући у сам врх приоритета предузећа запослене, испред потрошача. Mоже се 

закључити да менаџмент људских ресурса укључује све управљачке праксе, политике и 

конкретне одлуке и поступке који надиректан и/или индиректан начин утичу на људске 

ресурсе организације.  

 

1.1. Значај управљања људским ресурсима 

 

Постепено је у свету преовладало схватање да  главни проблем квалитета није у 

техници, већ у менаџменту. У трци за профитом квалитет је жртвован јер се 

традиционално посматрао искључиво као луксуз и трошак. Конкурентска предност 

више није hi tech и инсистирањем на представљању једног производа на другачији 

начин у први план излази људски потенцијал и сплет оригиналних, креативних и 

иновативних идеја. Значај управљања људских ресурса илуструје се и кроз додатну 

вредност, свеприсутну у пословним круговима. Од запослених у првој линији 

пословања захтева се изванредно залагање и беспрекорна услуга која надмашује 

конкурентску кућу.  
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 Специфичности и значај људских ресурса 4:  

• „ Људски ресурси, за разлику од осталих ресурса, могу да ставе у функцију све 

умне, физичке и друге потенцијале којима располажу;  

• људски потенцијали, добро укомпоновани и усмерени у правцу тимског 

концепта рада, обезбеђују синергијски ефекат, који укупне резултате рада чини 

већим од појединачно остварених резултата;  

• резултати рада појединаца, група, тимова и организације у целини, између 

осталог, зависе и од понашања и мотивисаности запослених и менаџера;  

• једино човек може обликовати визију, пројектовати стратегију, имати идеје, 

стварати креације, осмишљавати нове производе и слично;  

• појединачна знања и способности и појединачни квалитети и домети 

представљају по много чему јединствен потенцијал организације, нарочито ако 

се добро укомпонују и на прави начин усмере ка остваривању организационих 

циљева; 

•   људски ресурси имају дугорочан утицај на пословање организације, између 

осталог, и због тога што се дејство одређених одлука и промена може годинама 

одражавати на укупне ефекте пословања;  

•  однос организације према људским ресурсима има вишеструко дејство – 

економске, социјалне и здравствене природе;  

•  људски ресурси имају способност самообнављања и развоја, тим пре што се 

употребом не обезвређују и не смањују него потврђују и повећавају;  

• људски ресурси су повезани са свим пословним функцијама јер је њихово 

остваривање готово незамисливо без укључивања човека и његових умних и 

других потенцијала;  

•  улагање у људске ресурсе је исплатљивије од улагања у било које друге 

ресурсе, јер без човека и његовог рада нема ни вишка вредности, односно 

новостворене вредности.“ 

  

                                                             
4 Јовановић-Божинов, Мића, Кулић.,Живко и Цветковски Татјана.,Менаџмент људских ресурса, 

Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2004., стр. 8 - 9 
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1.2. Процес управљања људским ресурсима 

 

 Процес управљања људским ресурсима обухвата седам основних активности, и то: 5 

 

1. „ Планирање људских ресурса   

• предвиђа да се потребе за особљем задовољавају стално и на адекватан 

начин,   

• а) анализом унутрашњих фактора; б) анализом окружења  (тржиште 

радне снаге);  

 

2. Циљ регрутовања   

• одговарајући избор кандидата за одређени посао, а према плану људских 

ресурса  (огласи, професионални часописи, агенције, препоруке, посете 

колеџима и др.);  

 

3. Селекција  

• подношење референтне листе, провера знања, интервјуи и др.;  

 

4. Увођење у радну средину (социјализација)  

• упознавање са организацијом, корпоративном културом, пословима;  

 

5. Процена учинка  

• мали учинак захтева корективне мере, а висок учинак награде;  

 

6. Обука и усавршавање  

• усмерени на повећање способности радника и припрема за ново радно 

место;  

 

7. Унапређење, премештаји, деградирања и разрешења 

• одраз вредности неког радника за организацију.“  

 

Кораци који помажу да схватимо како тече сам процес управљања људским ресурсима 

јесу: 6 

• Анализа посла (утврђивање природе посла сваког запосленог) 

• Планирање радних места и регрутовање кандидата за посао  

• Одабир кандидата за посао 

•  Усмеравање и обука нових радника  

• Процена учинка 

•  Управљање надницама и платама (како се одужити запосленима)  

• Пружање подстицаја и бенефиција запосленим  

•  Комуникација (интервјуисање, саветовање, кажњавање)  

• Обука и усавршавање запослених  

                                                             
5 Черовић, С.,Стратегијски менаџмент у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009.,стр. 343. 
6 Десслер, Гарy.,Основи менаџмента људских ресурса, Дата Статус, Београд, 2007., стр. 2. 
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2. Фактори који утичу на ефективност запослених 

  

Извлачење најбољег из радне снаге одувек је био најважнији задатак 

менаџмента, укључујући и раздобље које је претходило развоју научних метода 

менаџмента. Психолози су се бавили мотивацијом и лидерством, биотехнолози 

раздвојили и реконструисали сваки аспект физичког радног окружења, стручњаци за 

индустријске односе проучавали односе моћи и награђивања, док су социолози 

разматрали дизајн организације и њену друштвену структуру, а оперативни експерти 

трагали за начинима планирања унапређења процеса. 

 Када говоримо о факторима који утичу на ефективност запослених, морамо одвојити 

оне који су схватили шта је то што високо вреднују у свом животу од оних који нису.  

„Суштину управљања радном ефективношћу представља замисао да напори 

запосленог треба да буду усмерени ка остваривању циљева. С једне стране, менаџер 

треба да процени запосленог на основу тога какви су његови резултати ако се узму у 

обзир конкретни стандарди који су му постављени. С друге стране, менаџер треба да се 

увери да су циљеви и стандарди који су му одређени у складу са ширим корпоративним 

циљевима.“ 7 

 

Менаџмент радне ефективности идеја је која се развила у циљу координисања 

циљева, обуке, евалуације и надокнаде – све у сврху остваривања ефективности.  

Циклус радне ефективности подразумева три кључна аспекта ефективног рада који се 

као такви могу користити као кораци ка постизању резултата рада запослених8:  

  

• Планирање рада – планирање радне ефективности укључује јединствен став о 

очекиваним резултатима рада менаџера и запослених који се исказује 

традиционалним описом посла, кључним одговорностима, стандардима рада, 

одређеним циљевима и основним компетенцијама. 

•  Подршка у остваривању резултата – улога менаџера јесте омогућити 

остваривање задатих циљева својим сарадницима. Морају рачунати на 

непредвиђене препреке у вези с њима, на ситуације које ће захтевати поновно 

преиспитивање резултата као и на размену унутрашњих, ма како осетљивих, 

информација.   

• Стални преглед постигнутих резултата подразумева и заједнички увид у то како 

друга страна напредује и шта је могуће урадити да би једни другима били од 

помоћи.    

  

  

                                                             
7  Десслер, Гарy.,Основи менаџмента људских ресурса, Дата Статус, Београд, 2007.,стр.185. 
8 Торрингтон, Дерек, Халл, Лаура, Таyлор, Степхен., Менаџмент људских ресурса, Дата статус, пето 

издање, Београд, 2004., стр. 297 – 299.  
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Фактори који утичу на ефективност запослених јесу:  

• мотивација запослених   

• организациона култура   

• усмереност менаџмента ка запосленима 

• квалитетна комуникација на свим нивоима и  

• креативна радна средина 

  

3. Појам радне мотивације 

 

Иза доброг пословања једног успешног туристичког предузећа стоји добра 

организација људи, а пре свега, можемо рећи и добро мотивисани запослени. Када се 

дискутује о томе шта је мотивација, шта мотивација представља и како настаје, људи су 

често погрешног мишљења да је мотивација просто нешто што човек „има или нема“, 

да је у питању црта личности са којом се човек рађа. Такође, често се јавља и погрешна 

перцепција менаџера или руководилаца који, када се сусретну са немотивисаним 

запосленим, окарактеришу га као некога ко је лењ. Сваки човек је посебна индивидуа за 

себе. Свакога од нас привлаче различите ствари, имамо различита интересовања, 

потребе и слично. 

,,Свако створење животно воли себе и зато непрестано тражи оно што му је 

потребно и угодно, а склања од свега што му је штетно и неугодно. Исто тако је и са 

човеком. Из ове природне љубави према себи рађају се све његове намере и дела. Овде 

смо дужни да употребимо сву снагу нашег ума, зато што се из овог вида љубави рађа 

сва наша срећа или несрећа.“9 

По Доситеју Обрадовићу, свака људска интенција и активност потиче од љубави 

према себи. Индивидуалне потребе запослених морају бити у складу са циљевима саме 

организације, стога, када говоримо о мотивацији запослених у организацији, говоримо 

о њиховој мотивисаности за остварење циљева, организационих циљева.   

Постоје бројне и различите дефиниције мотивације за рад. За оперативну 

употребу погодна је дефиниција према којој мотивацију за рад чине фактори који 

покрећу, организују, усмеравају и одређују интензитет и трајање радне активности. 

Служећи се језиком менаџера, мотивацију можемо дефинисати каo оно чиме се 

обезбеђује да се људи понашају на пожељан начин, којим се постижу циљеви 

организације и истовремено задовољавају потребе запослених. Или још краће: 

,,Мотивација је способност руководиоца да из просечног сарадника извуче 

максимум.“10  

                                                             
9 Обрадовић, Д., Сабрана дела, књига 3, Савети здравог разума, Задужбина „Доситеј Обрадовић“, 

Београд, 2007., стр. 12;  
10 Вујић, Добрила., Менаџмент људских ресурса и квалитет: људи – клуч квалиета и успеха, Центар за 

примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд, 2003., стр.197. 
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Адекватно дефинисати мотивацију је јако тежак задатак, али можемо је 

дефинисати као процес изазивања, усмеравања и одржавања наше активности ради 

достизања одређеног циља којим се може задовољити одговарајућа потреба. Проф.др 

Никола Рот мотивацијом назива процес покретања активности човека, усмеравање 

његове активности на одређене објекте  и координацију те активности ради 

постизања одређених циљева. 

Покретачке снаге које изазивају активност, које усмеравају и управљају њоме 

називају се општим именом – мотивација.11   Аутор Н. Маиер каже да мотивација 

представља испољавање и изражавање способности појединца. Разумећемо боље 

активности неког човека ако знамо његов мотив. Значи мотив је разлог изражавања 

неке одређене способности. Уколико контролишемо мотиве човека тада можемо 

контролисати и његово понашање.  

Изучавање мотивације за рад у основи има два најважнија циља:   12 

- побољшање ефикасности, ефективности, креативности и квалитета рада   

- хуманизовање услова рада, односно побољшање квалитета радног живота   

 

Према томе, мотивацију можемо дефинисати и као скуп процеса који је 

одговоран за интензитет, смер и упорност да се постигне неки циљ. У складу са овом 

дефиницијом, постоје три димензије мотивације које су јако битне  за разумевање 

њеног утицаја на радне перформансе запослених:  правац, интензитет и постојансот. 

 Да би запослен у неком предузећу био мотивисан на прави начин, његова 

мотивација мора имати одређен правац. Људи у организацији могу бити мотивисани 

али у погрешном смеру. Интензитет мотивације одређује количину напора коју ће неко 

да уложи у јединици времена ради задовољавања  својих потреба. Уколико је 

интензитет мотивације већи, утолико ће запослени у предузећу улагати више напора у 

остваривање својих задатака и његове перформансе ће бити боље. Постојаност 

мотивације указује време улагања одређеног нивоа напора у одређеном правцу . Неко 

може бити мотивисан на изузетно високом нивоу, али врло кратко време, док други 

може бити мотивисан на ниском нивоу интензитета, али у дужем периоду.  Први корак 

у приказаном моделу мотивације представља препознавање потребе. Незадовољена 

потреба ствара тензију, која подстиче на акцију, која усмерава људе да трагају за 

начином остварења одређеног циља, што ће довести до задовољења потребе, па самим 

тим и до смањења тензије.  

Из оваквог модела процеса мотивације може се закључити да су запослени увек 

у стању тензије, а да би се ослободили те тензије они улажу напоре како би довели до 

задовољења потреба, што ће довести до опадања тензије.  

  

                                                             
11 Јанићијевић,Н.,Организационо понашање, Дата статус, Београд, 2008., стр.79. 
12 Вујић, Добрила., Менаџмент људских ресурса и квалитет: људи – клуч квалиета и успеха, Центар за 
примењену психологију, Београд, 2003. 
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Ако пажљиво разложимо, претходно наведена одређења мотивације запослених 

за рад, можемо у њима запазити својеврстан трансфер, сврховиту интеракцију, 

синергију или „размену“:   

• запослени  предузећу оно што је саставни део његове личности: умећа, стечено 

знање, персоналне специфичности, снагу и креативност, и тако партиципира у 

реализацији пословних активности радне организације;  

• у замену за то, предузеће му омогућава да остварењем његових циљева, 

реализује и сопствену добит (под појмом добит овде не мислимо само на материјалну 

добит ,мада, свакако,и на њу) већ и на професионалну оствареност, друштвено 

признање, задовољење социјалних потреба, итд… 

3.1. Појам мотива и мотиватора 

Поједине унутрашње чиниоце који покрећу и усмеравају активности, који им 

одређују садржај, трајање и снагу називамо мотивима13. Мотиви су унутрашња, 

покретачка снага човека и као такви често се поистовећују са потребом. Али свака 

потреба није истовремено и мотив. Да би потреба прерасла у мотив неопходно је да 

човек постане свестан тога и да она као таква постане покретач одређеног човековог 

понашања. Учинак неког појединца не зависи само од његове способности, већ и од 

мотивације.   

Различити су критеријуми поделе мотива. Према томе одакле долазе подстицаји 

за активирање, разликујемо унутрашње (интерне) и спољашње (екстерне) мотиве. На 

основу улоге коју имају у човековом животу, разликујемо примарне, чије задовољење 

представља нужност за биолошку и социјалну егзистенцију човека, и секундарне, чије 

задовољење, односно незадовољење, не игра кључну улогу у егзистенцији. Према 

критеријуму настанка, можемо да их условно поделимо на наслеђене и стечене. 

Ако гледамо из угла распрострањености, поделићемо их на: 

-универзалне, које имају сви људи;  

-посебне, које имају само одређене групације људи; 

-специфичне, које има нека конкретна особа.  

 

Разумевањем људских мотива можемо усмеравати појединачна понашања у 

жељеном смеру. Познавање људске мотивације је кључ за разумевање законитости 

људског функционисања уопште, па и унутар организације. Стога и не чуди да је 

феномен мотивације један од највише истраживаних. 14  

  

                                                             
13 Дунђеровић, Р., Основи психологије менаџмента. Нови Сад: Факултет за менаџмент, Нови Сад, 2004. 
14 Машић, Б., Бабић, Л., Ђорђевић-Бољановић, Ј., Томашевић, В., Веселиновић, С., Менаџмент:  

принципи, концепти и процеси. Београд, 2009., стр. 327. 
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Постоје различите поделе и систематизације, а најчешћа је подела на: биолошке 

(урођене, примарне, основне или базалне) и друштвене (стечене, секундарне, изведене). 

Биолошки мотиви се заснивају на биолошким потребама ( потреба за храном, 

водом, сном...). Такође у биолошке мотиве убрајају се и они који почивају на потреби 

за одмором, кретањем, избегавањем бола, затим ту спада и матерински мотив, 

сексуални мотив и др. Биолошки мотиви потичу изнутра и постоје код сваког човека. 

Задовољавање ових мотива је услов опстанка човека и људске врсте. 

Социјални мотиви почивају на социјалним односно психолошким потребама. То 

су стечени мотиви који се стварају у процесу социјализације. Карактеристика 

социјалних мотива је да се они могу задовољити само у оквиру друштвене заједнице. 

Незадовољавање тих мотива не угрожава опстанак човека већ доводи до стања 

психичке напетости док њихово задовољавање олкшава развој и прогрес. Најзначајнији 

социјални мотиви су : мотив сигурности, мотив за припадањем и љубављу, мотив за 

самосталношћу и уживањем, мотив за самопотврђивањем и др.  

Под мотиваторима се најчешће подразумевају средства којима се успостављају 

или убрзавају, коче или активирају, слабе или појачавају одредјене активности везане 

за човекову радну делатност. Дакле, улога мотиватора је да „откоче“, односно усмере 

радну енергију у жељеном правцу ради постизања одређеног циља. Подстицаји за 

мотивационо понашање могу бити тројаки: унутрашња стања организма (нарушавање 

физиолошке равнотеже), појаве у социјалној и физичкој средини (други људи, 

ситуације, природне појаве) и промене у самој личности (промене везане за 

способности, ставове, мисли и осећања)15 . Мотиви и мотиватори не могу се 

изједначити, они се међусобно разликују. Мотиви су, дакле, човекове потребе, а 

мотиватори су средства за задовољење одређених потреба.16  Тако, на пример: глад је 

мотив, а новац је мотиватор да задовољи тај мотив. 

Мотиватори су ситуације и средства којима се активирају или заустављају 

одређене активности. Они не изазивају неку активност већ је само активирају и усмере. 

Дакле, они нису узрочници активности него њени подстрекачи и охрабривачи. Потребе 

постоје и без мотиватора, али је заинтересованост за њихово задовољавање недовољна. 

Деловање мотиватора појачава те потребе. Често се не прави довољна разлика између 

мотива и мотиватора иако је реч о појмовима различитог значења. Мотиви су потребе, а 

мотиватори су средства за задовољење тих потреба. Мотиватори се називају и 

стимулатори и подстицаји и деле се на позитивне и негативне. За разлику од 

позитивних мотиватора који подстичу одређене активности, негативни мотиватори их 

ометају, успоравају, онемогућавају и отежавају.   

  

                                                             
15  Пајевић, Д., Психологија рада. Београд: Либер, 2006. 
16 Кулић, Ж., Управљање људским ресурсима са организационим понашањем, Мегатренд Универзитет, 

Београд, 2002., стр. 206 
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Због тога менаџери морају стално да преиспитују домете могућих мотиватора на 

мотивацију запослених како би правовремено предузимали потезе који проистичу из 

промењених околности и промењеног дејства појединих мотиватора. Што се тиче 

хијерархије мотиватора, они своје место на хијерархијској лествици заузимају у 

зависности од броја и значаја потреба које се њима могу задовољити. Мотиватор којим 

се задовољава већи број потреба заузима више место у односу на мотиватор којим се 

задовољава мањи број потреба. Дакле, позиција мотиватора на хијерархијској лествици 

зависи од њихове вредности, која је сразмерна њиховим могућностима да задовоље 

одређене човекове потребе. Вредност радних мотиватора зависи и од броја запослених 

на које се одражавају. Што је више запослених на које одређени мотиватор утиче већа 

је и вредност тог мотиватора. 
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4. Процес радне мотивације 

 

Мотивација се може описати као циљно усмерено понашање. Људи су 

мотивисани када очекују да ће акције водити остварењу циља (замишљеног и жељеног) 

и вредним наградама, оним наградама које задовољавају њихове потребе. Добро 

мотивисани радници су они са јасно дефинисаним циљевима који предузимају акције за 

које верују да ће обезбедити остварење тих циљева. Менаџери треба да играју главну 

улогу у мотивисању запослених како би они дали свој максимум, користећи притом 

мотивациона средства обезбеђена од стране организације. Како би то урадили, 

неопходно је да схвате процес мотивације, како она функционише и који су различити 

типови мотивације који постоје.  

Кључни принцип мотивације каже да су перформансе базиране на нивоу 

способности и мотивацији особе. Овај принцип се често приказује следећом формулом 

:  

перформансе = ф * (способности/мотивације) 

Према том принципу, ни један задатак не може бити успешно извршен уколико 

особа која је задужена да га обави нема способност да то уради. Способност је таленат 

особе за извршење задатака повезаних са циљем. Тај таленат укључује интелектуалне и 

физичке компетентности. Међутим, без обзира на то колико интелигентна, вешта или 

спретна особа била, сама способност није довољна. Поред тога што је запослени обучен 

да обави радни задатак и што му организација омогућава да задатак успешно обави 

ништа од тога нема смисла уколико запослени није мотивисан да оствари задатак.  

Детаљније, процес мотивације почиње идентификовањем потреба особе. 

Потребе су недостаци које особа осећа у одређеном тренутку. Ти недостаци могу бити 

психолошки (као што је потреба за признањем), физиолошки (као што је потреба за 

водом, ваздухом или храном) или друштвени (као што је потреба за дружењем). Када је 

присутан дефицит потреба, појединац ће вероватно повећати напоре. 

Дефицит потреба креира тензију унутар појединца, који открива да су тензије 

неугодне и жели да их редукује или елиминише. Мотивација је циљно усмерена, а циљ 

је специфичан резултат који појединац жели остварити.  

Извршење циља може значајно да редукује потребе. Циљеви запослених се могу 

посматрати као водеће снаге. На пример, неки запослени имају снажну потребу за 

напредовањем. Њихова очекивања су да ће прековремени рад на пројекту водити 

унапређењу. Такве потребе и очекивања често креирају непријатну тензију унутар 

појединца. Верујући да одређена специфична понашања могу да надјачају ова осећања, 

запослени ће радити на томе да смање тензију понашајући се на такав начин.  
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Модел процеса мотивације повезан са потребама се може преставити на следећи начин: 

  

 

 

Слика 1: Процес радне  мотивације 

Извор: http://www.poslovniforum.hr/management/upravljanje_ljudskim_potencijalima.asp 

 

 

 

Према наредном објашњењу самог процеса, мотивација је иницирана свесним и 

несвесним незадовољеним потребама. Ове потребе креирају жеље. Онда се постављају 

циљеви за које се верује да ће задовољити потребе и жеље и одређују се правци 

понашања за које се очекује да ће остварити циљ. Ако се оствари циљ, потреба ће бити 

задовољена и понашање ће се вероватно поновити и следећи пут када се појави слична 

потреба. Ако се циљ не оствари, мања је вероватноћа да ће се иста акција поновити. 

 

  

http://www.poslovniforum.hr/management/upravljanje_ljudskim_potencijalima.asp
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5. Мерење мотивације 

 

 

Једна од основних тема изучавања, као и примене стратегије радне мотивације, 

јесте: како измерити мотивацију. То је могуће применом метода са три основне технике 

мотивације.  

Анкетирање радника је као технику мерења радне мотивације најлакше 

применити. Довољно је направити упитник који ће, поред уобичајених, стандардних 

података,као што су: пол, године старости, радно искуство испитаника и слично, имати 

и седмостепену скалу, на којој ће број 1 означавати најнижи степен мотивације, тј. 

„потпуносам немотивисан”, а број 7 највиши степен мотивације, тј. „веома сам 

мотивисан”.Испитаници заокружују број на скали према сопственом осећању степена 

личне мотивације. 

Процена понашања радника, као техника мерења мотивације, много је 

деликатнија од претходне технике. Прецизнији резултати могу се обезбедити 

прикупљањем података путем интервјуа, анкете и из персоналних картона запослених. 

Мерење учинка је најегзактнија, али не и најпоузданија техника мерења радне 

мотивације. Нормирање рада је веома осетљиво подручје деловања менаџмента, па су и 

грешке веома честе. Оне настају ако су норме сувише ниско постављене или ако су 

постављене превисоко. У оба случаја губи се у ефикасности рада. У првом случају 

радник ће лако достићи задату норму, можда већ и после 3 до 4 часа рада, што значи да 

ће са половином својих реалних могућности остварити пун радни учинак.То неоспорно 

штети предузећу јер се расположиви људски ресурси не искоришћавају у потпуности.  

У другом случају, радник неће моћи да достигне 100 % норме, биће мање 

плаћен, а ако су друге позиције у истом радном процесу правилно нормиране– он ће 

представљати тзв. ускогрло процеса. Према томе, веома је важно утврдити потребан 

напор који радник заиста може да уложи у току осмочасовног радног дана.   
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6. Теорије мотивације 

 

 

Почетком XX века, мотивација запослених постаје све битнији фактор у радним 

организацијама. Све учесталије научно гледиште на појам мотивације запослених 

тражило је одговоре на питања зашто људи раде, зашто желе моћ и утицај, зашто желе 

да буду део организације и зашто желе успешну каријеру. Почетком 50-их година, 

појављују се прве теорије мотивације као резултат потраге за одговорима на поменута 

питања. Од 50-их година XX века, па до данас, настале су многе теорије мотивације, са 

поделом на:  

• Ране теорије мотивације (Теорије ПОТРЕБА)  

• Савремене теорије мотивације (Теорије ПРОЦЕСА) 

 

6.1.  Ране теорије мотивације 

Ране теорије мотивације 1950. године биле су плодоносно раздобље у развоју 

мотивацијских концепата. Током овог раздобља развиле су се три специфичне теорије, 

које су, иако јако нападане и упитне по својој исправности, вероватно још увек најбоље 

позната објашњења за мотивацију запослених. То су Теорија хијерархије потреба, 

Теорије X и Y и Двофакторскатеорија. Као што ће се видети, касније су се развила 

веродостојнија објашњења мотивације, али треба упознати и ове ране теорије из бар два 

разлога: 

1. Представљају темељ на којем су израсле савремене теорије и 

2. Менаџери у пракси још редовно користе ове теорије и њихову терминологију кад 

објшњавају мотивацију запослених. 

 

6.1.1. Масловљева теорија хијерархијских потреба (1943) 

 

Ова теорија мотивације отвара нов приступ проучавању човека и његовог рада и 

скреће пажњу на човекову природу, упозоравајући на неодрживост традиционалних 

схватања теорије узрочности, активан однос човека према околини и динамички 

карактер људских потреба. 

Претпоставке теорије: 

• потребе које нису задовољене мотивишу или утичу на понашање 

• задовољене потребе не мотивишу 

• појединачне потребе сваког хијерархијског нивоа се јављају само онда када су 

потребе нижег нивоа већ задовољене.  
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Потребе које су на првом нивоу пирамиде су приоритетне, а оне које су на врху 

се остварују тек онда када су потребе на свим нижим нивоима задовољене. За разлику 

од осталих теорија периода у коме је настала, ова теорија је отишла корак даље јер је у 

проучавање укључила и социјалне (емоционалне) потребе које ће касније постати 

кључна полуга у развоју људских потенцијала. И поред многобројних недостатака 

Масловљева теорија потреба је основ многобројних нових теорија мотивације које су 

помогле у изучавању важних аспеката овог феномена. 

 

 

Слика 2: Масловљева теорија хијерархијских потреба 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr  

 

 

Маслов полази од тога да су нeзадовољeнe потрeбe основни покрeтачи људскe 

активности. Овај аутор јe свe људскe потрeбe класификовао у пeт хијeрархијских 

нивоа, по чeму јe ова тeорија и добила назив. 

  

https://sr.wikipedia.org/sr
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Нивои потрeба су: 

• физиолошкe или eгзистeнцијалнe потрeбe (глад, жeђ, сан, становањe и сл.). Овe 

потрeбe су најјачe и најочиглeднијe јeр бeз њиховог задовољeња нeма ни 

опстанка; 

• Потрeба за сигурношћу (за сталношћу, за рeдом, порeтком, прeдвидљивошћу 

догађаја у ближој и даљој будућности). Ова потрeба сe сматра активним 

мотиваторима само у случајeвима крајњe нуждe, у ратовима, при eпидeмијама, 

природним катастрофама и слично; 

• Потрeба за љубављу и осeћањeм припадности (eмоционалнe потрeбe оданости, 

првржeности и слично). Ради сe заправо о тeжњи за побeдом осeћаја изолацијe и 

усамљeности. Љубав ствара код појeдинаца осeћај врeдности, пријатeљства и 

корисности, па нeзадовољeњe овe потрeбe води ка отпору прeма радној 

организацији и колeктиву; 

• Потрeба за уважавањeм и самопоштовањeм (потрeба да нас нeко цeни и да 

сами сeбe цeнимо и поштујeмо). Задовољeњe овe потрeбe доводи до 

самопоуздања, јачeг осeћаја сопствeнe врeдности, а њeно нeиспуњавањe води 

инфeриорности и слабости. Па ипак овe потрeбe су рeтко кад у потпуности 

задовољeнe; 

• Потрeба за самоактуализацијом. Ова потрeба јe највeћи мотив сваког човeка. 

То јe заправо тeжња човeка да постанe тотална личност, тј. да рeализујe свe својe 

могућности, талeнтe и потeнцијалe. 

 

6.1.2. Ерг-Елдерферова теорија  (1969) 

 

ЕРГ тeорија (Ексистeнтиал, Ралатeднeсс, Гровтх) јe модификација Масловљeвe тeоријe 

која садржи три врстe људских потрeба: 

• Егзистeнцијалнe потрeбe (физиолошкe потрeбe и потрeбe за сигурношћу) 

Друштвeни услови и културнe врeдности, као и порeђeња са другим људима 

утичу на процeну задовољeња ових потрeба; 

• Потрeба за припадношћу (прихватања, љубав, повeрeњe, сарадња и слично) 

Одговарају друштвeним потрeбама и наглашавају људску потрeбу за 

успостављањeм садржајних мeђуљудских односа; 

• Развојнe потрeбe (поштовањe, самоостварeњe, развој у свим аспeктима 

живота).Овe потрeбe подстичу крeативну и продуктивну људску дeлатност. 

По Елдерферовом мишљењу незадовољење потреба једне групе изазива 

фрустрацију која усмерава понашање на тражење компензације у задовољавању друге, 

ниже групе потреба.  
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Ово практично значи да организације које нису у стању да обезбеде, на пример 

високу плату (испуњење егзистенцијалних потреба), могу код запослених активирати 

многе друге мотиве, као што су социјални (тимски рад) или самоостварење (креативни 

задаци) и на тај начин компензовати недостајуће мотиве. 

Овај модел указује на то да, мада сви имају сличне потребе, њихов релативни 

значај за појединце може бити различит. Зато сваком појединцу треба приступити као 

интегралној личности и открити које су потребе за њега доминантне, па се њима водити 

у мотивацији. 

 

6.1.3.Херцбергова теорија два фактора (1966) 

 

Хeрцбeрг, Маузнeр и Снајдeрман спровeли су интeрвју на узорку од 200 

инжeњeра и књиговођа из дeвeт прeдузeћа тражeћи од испитаника да навeду нeкe 

спeцифичнe ситуацијe на послу у вeзи са којима су сe посeбно добро или изузeтно лошe 

осeћали. На овај начин утврдили су 20 фактора којe су подeлили у двe групe. 

 

 

Слика 3: Херцбергова теорија два фактора 

Извор: http://cdop.rs/2012/12/19/motivacija-zaposlenih/  

 

  

http://cdop.rs/2012/12/19/motivacija-zaposlenih/
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1.Фактори задовољства или мотиватори – одрeђују присуство и одсуство 

задовољства, запослeни јe мотивисан само ако јe забeлeжeно присуство ових фактора. 

Ови фактори односe сe на садржај посла; 

 

 2.Фактори нeзадовољства или хигијeнски фактори – одрeђују присуство или одсуство 

нeзадовољства у раду, присуство само ових фактора нeћe изазивати eфeкат мотивацијe 

код запослeних, али њихово одсуство узроковаћe нeзадовољство. Ови фактори сe 

односe на раднe условe; 

 

Слика 4: Фактори задовољства и незадовољства послом 

Извор: http:// LJUDSKI%20RESURSI/IstrazivanjeZadovoljstvaPoslom.html  

 

Хeрцбeргова тeорија доживeла јe многобројнe критикe због тврдњe да сe 

побољшањe мотивацијe у раду можe постићи само обогаћивањeм посла, док 

побољшањe других аспeката рада, на примeр радних услова, платe и слично за 

мотивацију нeма никакав значај. Добра страна овe тeоријe јe што јe подстакла 

истраживања у области задовољства на раду и била јe зачeтник трeнда обогаћивања 

рада. 
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6.1.4.Теорија постигнућа 

 

Дeјвид МeкКлиланд јe издифeрeнцирао три врстe потрeба којe људи 

задоваљавају у организацијама. То су: 

1. потрeбe за дружeњeм 

2. потрeбe за успeхом  

3. потeбe моћи  

 

Оно што јe ново у тeорији МeкКлиланда јeсу потрeбe за успeхом и моћи. 

Потрeба за успeхом прeдставаља потрeбу човeка да постигнe успeх у ономe чимe сe 

бави. Сваки човeк има мањe или вишe изражeну потрeбу да будe успeшан иmда 

постигнe рeзултат у ономe чимe сe бави. Задовољство којe човeк осeћа приликом 

успeшно обављeног задатка проистичe управо из задовољeња овe потрeбe. Услeд овe 

потрeбe, посао сам по сeби можe бити снажан мотивациони фактор. Људи који имају 

изражeну потрeбу достигнућа ћe жeлeти да остварe успeх у послу, нe због наградe која 

их очeкујe, вeћ због задовољства који ћe остeтити приликом постизања рeзултата. 

Важно јe нагласити да сe потрeба за постигнућeм можe свeсно, плански, развијати код 

дeцe приликом њиховог васпитања. МeкКлиланд јe чак тврдио да сe ова потрeба можe 

јачати и код одраслих људи.  

Потрeбу за тимe видeо јe у чињeници да јe потрeба за постигнућeм нарочито 

малeна код прeдузeтника који стварају новe врeдности у приврeди. Он јe чак тврдио да 

постоји позитивна орјeнтација измeђу стeпeна приврeднe развијeности јeднe зeмљe и 

процeнта људи са изражeном потрeбом достигнућа у тој зeмљи. 

Са другe странe, људи који сe мотивишу, прe свeга, потрeбом за успeхом тражe 

посао који им обeзбeђујe самосталност у раду, одговорност и изазов. Они, такођe, волe 

да знају колико су добро обавили посао и зато им јe вeома важна повратна информација 

о пeрформансама. Људe са високом потрeбом постигнућа трeба награђивати 

адeкватним наградама.  

Најврeднијe наградe за постигнутe успeхe за таквe запослeнe су: 

• нови, изазовнији и сложeнији послови и задаци, 

• вишe самосталности у раду, 

• могућност стручног усавршавања и обукe, 

• стручна литeратура, 

• посeбна признања. 

Што сe тичe спутавања таквих запослeних, таквe људe: 

• никако нe трeба стриктно контролисати, 

• нe трeба им давати рeпeтитивнe и јeдноставнe задаткe, 

• нe трeба их стимулисати искључиво новцeм. 
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Потрeба за моћи јe такођe новина коју јe у тeорији мотивацијe унeо 

МeкКлиланд. Он јe утврдио да људи имају лeгитимну потрeбу да остварују утицај на 

другe људe. Ова потрeба јe у амeричкој националној култури чeсто дискрeдитована, јeр 

сe сматра да јe жeлeти моћ нeшто лошe и нeморално. МeкКлиланд јe, мeђутим, утврдио 

да највeћи број људи има ову потрeбу и да јe она нарочито важна за онe на 

руководeћим положајима. Такођe јe тврдио да жeлeти моћ нијe само по сeби ни добро 

ни лошe, то зависи од циљeва употрeбe тe моћи. Најзад, потрeба за моћи јeстe 

нeопходна да би нeко био добар мeнаџeр, јeр јe у дeфиницији њeговог посла да утичe на 

другe људe. 

 

6.1.5. ,,Теорија X“ и ,,Теорија Y“ 

 

Почетком шесдесетих година XX века D.Mc.Грегор дефинисао је две теорије о 

поншању људи. Према ,,Теорији X“ већина људи не воли да ради и избегава да ради кад 

год је то могуће, јер су људи рођрни лењи и да је зато неопходна строга контрола. Људе 

треба присиљавати да раде,  користећи методе претњи и кажњавања да би се остварили 

циљеви предузећа. Према ,,теорији X“ обичан човек је неамбициозан, избегава 

одговорност , воли да му се конкретизује задатак, преферира сигурност и жели да буде 

усмераван. Он сматра да већина људи не припада описаном типу.  

Према ,,теорији Y“ човек има природну потребу за радом, као и за одмором и 

разонодом, да су склони самоконтроли тако да директна контрола и надзор нису 

најбољи начин за остваривање циљева организације. У решавању проблема 

организације треба укључити машту и креативност чланова организације. Према овој 

теорији понашање зависи од начина како се са људима поступа, па ако нису строго 

контролисани, али им је дата одговорност за послове који обављају, људи ће бити 

мотивисани, деловаће самоконтрола, самоиницијатива и одговорност. 17 

 

6.2. Процесне теорије мотивације 

 

Процeснe тeоријe полазe од тога да сe човeк у нeкој активности ангажујe ако 

очeкујe нeку корист. Човeкова активност јe инструмeнт за постизањe одрeђeних циљeва 

који му могу донeти очeкивану корист. Процeснe тeоријe сматрају да човeк сам бира 

одрeђeно понашањe размишљајући о учинцима свог понашања којe ћe дeловати на 

рeзултатe и остварeњe циљeва. Људи имају различитe прeфeрeнцијe прeма различитим 

циљeвима, односно наградама.  

  

                                                             
17 Стефановић,В., Туристички менаџмент, друго измењено издање, Природно-математички 

факултет,Ниш, 2010. 
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При одлучивању о понашању, људи вршe процeну вeроватноћe одрeђeног 

исхода. У свакој појeдиној ситуацији мотивација јe рeзултат интeракцијe 

индидвидуалних очeкивања и прeфeрeнцијe.  

Најпознатијe процeснe тeоријe мотивацијe су:  

1. Тeорија једнакости  

2. Тeорија очeкивања  

3. Тeорија правeдности  

4. Интeгративна тeорија мотивацијe. 

5.        Локова тeорија јасно дeфинисаних циљeва 

 

6.2.1. Тeорија јeднакости 

 

Ову тeорију развио јe Ј. Стацeи Адамс. Цeла тeорија тeмeљи се на јeдноставној 

прeтпоставци да људи у организацији жeлe бити правeдно трeтирани. Главна 

прeтпоставка овe тeоријe јe да запослeни успорeђују своја улагања и добити од посла с 

улагањима и добити својих колeга који радe исти или сличан посао.  

Ова тeорија има полазиштe у томe да су мотиватори циљeви. Циљ мотивишe ако 

јe јасан, ако јe тeжи, али и ако јe пожeљан и остварив. Ако су циљeви прeтeшки и 

нeдостижни, то јe контра продуктивно, па јe потрeбно да и сами запослeни учeствују у 

дeфинисању циљeва. Уколико учeствују у формирању циљeва, запослeни ћe их лакшe 

прихватити и самим тим и спровeсти. Циљeви би трeбали да буду тeшки, али 

оствариви.  Циљ омогућујe да сe унапрeд процeни напор који трeба уложити за њeгово 

остваривањe. Сваки запослeни трeба да има одрeђeн, јасан, спeцифичан и 

квантификован циљ, који нe смe бити ни лако остварљив, ни нeостварљив. Ово из 

разлога што и нeостварљив и лако остварљив циљ по правилу имају дeстимулативни 

утицај на појeдинца – извршиоца циља. У том смислу, јако јe битно укључивати 

запослeнe у припрeму и дeфинисањe циљeва.  

Три основнe порукe за мeнаџeрe сe могу извући из тeоријe постављања циљeва 

(Јанићијeвић, 2008):  

1.Сваки појeдинац или група у организацији увeк трeба да имају постављeн циљ 

својe активности и то вeома јасан, спeцифичан циљ. Свако ћe бољe радити ако има 

тачно одрeђeн циљ, нeго ако га нeма. Откривeно јe, такођe, да људи бољe радe ако јe 

циљ спeцифичан и квантификован.  

2. Циљeви трeба да буду постављeни тако да буду тeшко оствариви, али ипак 

достижни. Нeоствариви као и прeвишe лако оствариви циљeви дeмотивишу људe.  

3.Увeк трeба давати повратну информацију запослeнима о остваривању 

ниихових циљeва. Људи су вишe мотивисани ако знају како остварују постављeнe 

циљeвe. 
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6.2.2. Тeорија очeкивања – Вроомов когнитивни модeл очeкивања 

 

Водeћа тeорија у овој групи јeстe тeорија Виктора Врума која полази од 

прeтпоставкe да ћe људи бити мотивисани да чинe разнe ствари како би досeгли разнe 

циљeвe, уколико вeрују да су ти циљeви за њих врeдни и ако увиђају да оно што чинe 

има изглeда да довeдe до остваривања циљeва.  Ова тeорија базира сe на прeтпоставци 

да јe највeћи дeо понашања запослeних плод њиховог слободног избора. Врум својом 

тeоријом покушава да одгонeтнe зашто човeк у нeкој конкрeтној ситуацији бира 

одрeђeни облик понашања.  

Објашњeњe укључујe појмовe:  

а) Валeнца – привлачност наградe. Она можe бити позитивна, нeгативна или 

индифeрeнтна у односу на оно што би активност проузроковала;  

б) Очeкивањe – стeпeн вeровања у могућност остварeња жeљeних циљeва уз помоћ 

прeдузeтe активности;   

ц) Инструмeнталност – активност за постизањe жeљeног исхода.  

При томe сe наглашава да појeдинац има слободу избора измeђу низа 

алтeрнативних понашања. Ова тeорија критикована јe због тога што људи нису увeк 

рационални и нe водe сe за могућим рeзултатима вeћ најчeшћe рeагују импулсивно, 

eмоционално и ирационално, жeлeћи рeзултатe по сваку цeну. Значај овe тeоријe јe у 

повeзивању залагања у раду са остварeњeм жeљeних циљeва. 

 

6.2.3. Тeорија правeдности 

 

Прeма овој тeорији правeдности или јeднакости на мотивацију запослeних нe 

утичe само однос напора којe они улажу и награда којe добијају вeћ и порeђeњe 

сопствeних напора и награда са напорима и наградама других у организацији или изван 

њe.  Мотивација запослeних нe зависи само од награда вeћ и од односа уложeног 

напора и добијeнe наградe. Запослeни порeди свој однос напора и награда са односом 

напора и награда рeфeрeнтних особа у организацији и/или окружeњу. У том смислу 

запослeни долази до закључка о правeдности или нeправeдности наградe.   

Правeдна дистрибуција награда постоји када јe уравнотeжeн однос залагања и 

награда свих запослeних. Нeправeдна дистрибуција награда ћe дeловати дeмотивишућe 

на појeдинца који пeрципира нeјeданку дистрибуцију награда било у облику 

прeплаћeности, или у облику потплаћeности.   

Уколико јe запослeни суочeн са нeправeдношћу наградe, он онда можe да смањи 

својe залагањe и напорe, да тражи вeћу награду, тако да у крајњeм случају можe да 

напусти радно мeсто па чак и организацију.   
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Мeђутим, дeшава сe и да људи прeцeнe свој лични допринос и наградe којe 

примају други, што јe јeдан од проблeма примeнe овe тeоријe. Разликe у размeни 

мотивишу појeдинца да их уклони или смањи. Појeдинац бира начин рeдукцијe 

нeјeднакости којим максимизира оутпутe и минимизира инпутe, а при томe нe доводи у 

питањe властито самопоштовањe и слику о сeби.   

 

6.2.4. Интeгративна тeорија мотивацијe 

 

Овај модeл проширујe тeорију очeкивања тако што уводи новe варијаблe:  

 

1.Задовољство запослeних,  

2.Способност, 

3.Пeрцeпцију улога.  

 

Запослeнe трeба увeрити да ћe њихов напор довeсти до циљног рeзултата и да ћe 

они бити способни да остварe постављeнe задаткe. То захтeва обуку која ћe повeћати 

мотивацију запослeних.  Основа за утврђивањe прeфeрeнција у модeлу су потрeбe, па сe 

овај модeл из тог разлога и назива интeгративним процeсним модeлом, јeр су у њeму 

интeгрисанe потрeбe, односи и варијаблe процeсних и садржајних тeорија мотивацијe.  

Прeма овом модeлу мотивација јe само јeдан од фактора радног понашања, 

укључујући ту још и и способности и карактeристикe појeдинаца, пeрцeпцијe задатака, 

и задовољство, очeкивања, валeнцу, као и пeрципирану јeднакост наградe. У модeл су 

уграђeнe и двe повратнe вeзe: јeдна измeђу варијаблe раднe успeшности и варијаблe 

која показујe однос измeђу пeрцeпцијe напора и наградe и друга повратна вeза измeђу 

задовољства и врeдности наградe.  

Мотивација запослeних нијe само психолошки и социолошки проблeм рада и 

радног понашања, вeћ јe понашањe усмeрeно прeма нeком циљу који побуђујe потрeбe 

изазванe у човeку, а циљ јe понашања задовољeњe потрeба.  Узрок одрeђeног понашања 

човeка, јeсу унутрашњи психолошки покрeтачи, који га тeрају на нeку активност, па 

учинак нeког појeдинца нe зависи само од њeговe способности, вeћ и од мотивацијe.   

 Задатак мeнаџeра јe да схватe људску сложeност и посeбност мотивационe 

тeоријe, тe да у зависности од спeцифичних околности у којима прeдузeћe послујe 

изабeру и примeњују матeријалнe и нeматeријалнe мотивационe тeхникe.   
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6.2.5. Локова тeорија јасно дeфинисаних циљeва 

 

Ова тeорија полази од јасно постављeних и дeфинисаних циљeва како би сe 

људски рeсурси мотивисали да циљeвe компанијe, лакшe, бржe и eфикаснијe остварe. 

Поступак рада можe бити познат раднику, али ако он нe зна циљ због кога ради посао, 

мотивација ћe бити ниска.   

Данас сe у западном свeту показало врло практично коришћeњe поступка 

„постављањe јасних циљeва", јeр истраживања и искуства су показала да људи бољe 

радe ако:  

- имају спeцифичнe и изазовнe циљeвe којe прихватају.  

- сe обeзбeди да добију повратнe информацијe о рeзултатима њиховог рада.  

- добију одговарајућe наградe када остварe циљ.  

 

Примeна Локовe тeоријe мeнаџeра у пракси:  

 

а) Мeнаџмeнт компанијe одрeђујe јаснe, конкрeтнe и мeрљивe циљeвe.  

б) Укључујe запослeнe у постављањe циљeва.  

ц) Развија повeрeњe мeђу сарадницима, поставља правичнe циљeвe и задаткe.  

д) Поставља циљeвe који су изазовни, али примeрeни нивоу способности 

сарадника.  

e) Награђујe остварeнe рeзултатe (квалитeт) новчаним или другим наградама.  
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7. Фактори који утичу на мотивацију 

 

На мотивацију делује читав низ фактора и сви они делују кроз појединца и преко 

њега, утичући на његове перцепције, вредности, потребе и друга обележја.    

На индивидуалну мотивацију делују фактори који се могу сврстати у четири групе:  18 

• Индивидуалне особине – у ову групу спадају перцепције, ставови, очекивања, 

аспирације, вредности, потребе које поседују појединци.  

• Карактеристике посла – односе се на аутономност, сложеност, одговорност 

посла који појединци обављају.  

• Карактеристике организације – под њима се подразумевају правила и 

процедуре у организацији, кадровска политика, сарадници, стил менаџмента и слично.  

• Шира друштвена околина – под широм друштвеном околином се  

подразумевају развијеност друштвено-економског система, систем вредности и слично.    

 

Битно је нагласити да је индивидуална мотивација изразито динамичког 

карактера. Разлог томе је што наведени фактори који утичу на мотивацију појединаца 

немају константне перформансе. Индивидуалне особине се мењају код сваког 

појединца јер током рада они стичу нова теоријска и практична знања, па се самим тим 

мењају њихова интересовања, потребе, аспирације и друго. Мењају се и карактеристике 

интерног окружења, односно посла и радне ситуације, као и карактеристике екстерног 

окружења.  Индивидуалне карактеристике појединца различите су код свих људи и оне 

представљају различите потребе, вредности, ставове, интересе, коју утичу на извршење 

радних задатака. Менаџмент мора да има увид у потребе сваког појединца, да разуме 

његове потребе и на основу тога на одређени начин да мотивише запосленог. 

Мотивација за квалитет претежно се заснива на унутрашњим факторима. Унутрашња 

мотивација се може сматрати и одређеном структуром ставова и вредности, која 

представља општу радну и животну оријентацију људи. Организација која жели да 

обезбеди квалитет треба да води рачуна при избору и запошљавању кадрова, посебно 

када је реч о кључним пословима и руководиоцима.  

Карактеристике посла односе  се на  правилно усклађивање запослених са 

захтевима посла. Када је радник примљен на одређено радно место, његов развој треба 

да буде праћен, усклађујући потребе посла са његовим способностима, знањем, 

вештинама. 

Карактеристике шире радне средине – организационог амбијента чине физички 

услови, технологија, али такође начин руковођења, организовања, контроле и 

комуникација. Највећи утицај на постизање квалитета имају руководиоци. Менаџери 

морају да се труде увек да привлаче нове, а задржавају старе запослене.   

                                                             
18   Бахтијаревић-Шибер Ф., Менаџмент људских потенцијала, Голден маркетинг, Загреб, 1999., стр. 559. 
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Фактори друштвене заједнице и глобални фактори такође утичу на мотивацију. 

Она је условљена религијом, културом, владајућим друштвено-политичким и 

економским системом. Данас успешан менаџер мора да има осећај шта се заправо збива 

како у непосредној, тако и у широј околини. 

 

8. Мотивационе технике   

 

Мотивација јe врло комплeксна и личног јe карактeра, тако да заправо нeма 

јeдинствeног одговора, али упркос томe могућe јe идeнтификовати основнe 

мотивационe тeхникe. Осим подeлe мотивационих компeнзација на финансијскe и 

нeфинансијскe, дирeктнe и индирeктнe, мотивe за рад можeмо подeлити и на 

eкстринзичнe (спољнe), као нпр.: систeм плата, услови рада, руковођeњe, али и 

интринзичнe (унутрашњe) попут образовања и напрeдовања. Рeзултати истраживања 

показују да прво трeба рeшити eкстринзичнe мотивe, ради постизања просeчнe 

производности, а затим укључити интринзичнe факторe, ради постизања вeћe 

мотивисаности и надпросeчнe производности.   

Као што смо већ раније споменули менаџери свакако треба да воде рачуна како 

ће мотивисати своје запослене и које мотиваторе ће притом употребити. Награђивање 

запослених показало се као најбољи и најкомплекснији мотиватор. Мотивишући 

запослене, они остварује и личне, али уједно и циљеве организације. 

Награђивање запослених може бити материјално и нематеријално.   

Не постоји идеалан систем награђивања, постоји систем који је добар данас и 

под данашњим околностима. Систем награђивања треба да подстакне жељено 

понашање запослених у складу са циљевима предузећа. Циљеви организације се мењају 

и наши животи се мењају. Најмање једанпут годишње морамо преиспитивати, 

подешавати систем награђивања.  19 

Бу Јегхулт, у својој књизи ,,Шаргарепе”, дефинише награду као флексибилну 

надокнаду, позитиван фид-бек или подстицај у виду новца или неког другог 

задовољства, које се даје у зависности од резултата или специфичог учинка појединца 

или групе, а одређује се унапред или се на неки начин накнадно утврђује.  

Неки од разлога због којих менаџери награђују своје запослене јесу да они 

достигну више циљеве да их мотивишу и створе пријатну атмосферу за појединца или 

групу, да задрже кључне људе у организацији, да награде ефикасност како би се 

поновила, али такође како би се онај који награђује осетио важан и у позицији да 

награђује.  

                                                             
19 Јегхулт Бу, Шаргарепе, књига о мотивацији, бонусима и наградама, Асее, Нови Сад,2007., стр.8. 
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Приликом одређивања награде менаџери морају бити опрезни, јер су награде 

индивидуалне и оне морају да се прилагоде сваком појединцу. Обично млади радници и 

радници са искуством у некој фирми немају исте жеље и исте ствари које их чине 

задовољнима, јер се налазе у различитим животним ситуацијама. Награђивање не мора 

увек да буде успешно, разлог за то може да буде тај што се награда везује за наш посао, 

али не и за наше понашање и наше ставове. Ми некога можемо само привремено да 

мотивишемо да се понаша на одређени начин, али не можемо очекивати да ће та 

промена бити трајна. Такође један од разлога је и тај што се запослени врло често 

навикну на одређене награде и оне постану очекиване и немају исти интензитет 

мотивације као на самом почетку. 

8.1. Материјални видови мотивације 

 

Материјалне компензације су састављене од различитих облика мотивисања који 

су усмерени на побољшање материјалног положаја запослених и финансијских 

компензација за рад. Основне материјалне награде и стимулације се односе на новац, и 

друге облике стимулација који могу материјално да се изразе. Могу се поделити на 

директне и  индиректне.  Директне могу да чине плате, зараде, различити видови 

стимулација, док индиректне представљају бенефиције као што су службени 

аутомобили, специјализације и слични. Новац је најстарији и "најочигледнији", а 

истовремено и најуниверзалнији начин мотивисања за рад.  

Постави ли се плата у непосредну функцију повећања продуктивности рада, 

долази се до чињенице да свако повећање плате не води иповећању продуктивности. 

Главни проблем материјалне мотивације, је што кад измиримо своје потребе за новцем 

са вишком не бисмо знали шта да радимо и опет би настало незадовољство. 

 Зато је нужно следити следеће поставке деловања материјалног фактора и система 

плаћањана ефикасност индивидуалног рада и радни учинак:  20 

• материјалне награде морају бити повезане уз оне показатеље радног извршења 

на  које појединац може утицати, а радни стандарди морају бити оствариви,  

• мора постојати јасна веза између резултата рада и награда,  

• систем награђивања мора се заснивати више на позитивним него на негативним 

последицама радног понашања,  

• повећање материјалне накнаде мора бити довољно велико да оправда додатни 

напор који се улаже,  

• повећање плате мора директно и непосредно следити повећање радног учинка и 

побољшање радне успешности,  

• материјалне накнаде морају бити адекватне уложеном раду и праведне у 

поређењу с другима  

                                                             
20 Чукић, Б., Интегративни менаџмент људских ресурса, ИЦИМ – Издавацки центар за индустријски 

менаџмент, Крушевац, 2004., стр. 115. 
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Слика 5: Приказ материјалних мотиватора 

 

Материјални инструменти мотивације се сврставају у три класе:  

1. Непосредне материјалне стимулације  

У ову групу спадају плата и други слични облици надокнаде за рад. Ова група 

мотиватора треба да: награди добар рад и залагање, да потврди вредности које су важне 

за организацију (знање, вештине...) и да повећа појединачне и организационе интересе 

и циљеве.  

2. Додатне материјалне стимулације  

У ову групу материјалних мотиватора спадају разни програми материјалног 

стимулисања запослених који за циљ имају: утврђивање и верификовање 

индивидуалних разлика у радној успешности, повезивање материјалних примања са 

резултатима рада, корекцију укупних материјалних примања сходно доприносу у раду. 

Ово је варијабилни и флексибилни мотиватор па је кључни механизам непосредног 

условљавања људског понашања, повезује резултате рада са појединачним радом.   

   

3. Посредне материјалне стимулације ( бенефиције ). Ту спада систем бенефиција 

који утиче на привлачност организације на тржишту рада.   

Могуће форме: 

-бенефиције везане за сигурност и здравље запослених (додатно здравствено и 

пензионо осигурање, плаћено боловање, осигурање од повреда на раду итд.);  

-бенефиције слободног времена (плаћени годишњи одмори и државни празници итд.);  

-бенефиције које подижу квалитет живота (стипендије, кредити, плаћен превоз до посла 

и назад, радна униформа итд.).  
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Плата  

Плата је значајан облик непосредне материјалне мотивације за рад. Не може се 

посматрати самостално јер нема аутоматско мотивационо дејство, у смислу : већа плата 

- већа мотивација - бољи радни учинак. Осим њене висине на мотивацију запослених, 

делује читав низ објективних и субјективних фактора који могу да делују у оба правца 

тј. да мотивишу али и да демотивишу запослене. Битно је да запослени тачно знају шта 

се, како и колико вреднује и на основу чега се може добити који део материјалне 

награде. Дакле неопходни су јасно и објективно дефинисани критеријуми и њихова 

доследна примена. Да би плата, као важан чинилац мотивације, била ефикасна у 

примени систем плаћања мора да задовољи следеће захтеве:  

• Уједначено вредновање радних места и услова рада  

• Уједначеност критеријума и мерила у утврђивању висине плате  

• Флексибилност ради корекције плате у односу на резултате рада појединаца  

 

Значај висине зараде као мотивационог фактора варира, са карактеристикама 

друштвеног развоја. У кризним периодима њен значај расте. Значај висине зараде 

зависи и од читавог низа фактора породичне, образовне, социјалне природе. На пример, 

плата као мотивациони чинилац битнија је за запослене ниже квалификације, за 

мушкарце, за запослене који су у браку и који имају децу и сл.  

Данас чак и високо квалификовани радници веома цене зараду, што је последица 

пада стандарда. Људи су посебно осетљиви када нешто имају па изгубе, свака 

рестрикција се доживљава као егзистенцијална угроженост што доводи до тога да виши 

чиниоци мотивације уступају место деловању нижих чинилаца.  

 

Пензија  

Пензија се може сматрати формом одложеног плаћања. То је 

најраспрострањенији облик бенефиција, односи се на више од пола радне популације. 

Особине пензије као мотивационог чиниоца јесу:  

• привлачење и задржавање квалитетних радника  побољшање међуљудских 

односа у организацији  

• бољи услови повлачења из службе итд.  

Данас мотивационе погодности пензије нису на најбољи начин искоришћене, а 

то се дешава из разлога што менаџери пензију посматрају одвојено од стратегије 

развоја, поистовећујући је са социјалном помоћи и неспособни су да увиде могући 

значај пензије у постизању веће флексибилности и продуктивности у раду.  
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Могућност решавања стамбеног питања 

Стан има посебно стимулативно дејство за запослене на свим хијерархијским 

нивоима у организацији, а нарочито за оне запослене који су у браку, имају породицу а 

немају решено стамбено питање. Међутим, код нас овај чинилац мотивације није 

довољно искоришћен, станови се углавном не додељују по заслузи и резултатима 

пословања већ најчешће по потреби. Има и примера злоупотреба, када се станови 

додељују по врло субјективним критеријумима, као на пример по функцији и слично. 

Овај чинилац може имати снажно дејство само га треба на правилан начин и објективно 

користити.  

Власништво над акцизама  

Класичан вид куповине акција подразумева могућност да у одређеном периоду 

запослени и менаџери у организацији могу да откупе одређени проценат акција те 

организације. Друга могућност власништва над акцијама остварује се путем тзв. 

планова о  власништву над акцијама на основу којих „компанија прилаже део својих 

акција - или готовину која се користи за куповину тих акција - у старатељски фонд 

основан ради куповине акција те фирме за запослене).  

 

 

8.2.Нематеријална мотивација 

 

У циљу потпунијег мотивисања запослених у организацијама се примјењују различите 

нематеријалне компензације и стратегије мотивисања  : 21 

• адекватно дизајнирање посла,  

• партиципација запослених,  

• управљање помоћу циљева,  

• флексибилни облици радног времена и   

• остале нематеријалне компензације и стратегије мотивисања.  

  

                                                             
21 Јовановић-Божинов, Мића, Кулић, Живко и Цветковски, Татјана., Менаџмент људских ресурса,  

Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2004., стр. 255. 
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8.2.1. Дизајнирање посла 

 

Чињеница је да сувише велика подела рада и специјализација у послу може 

имати негативне последице које могу довести до досаде и монотоније запослених. Зато 

су развијене бројне стратегије мотивисања кроз дизајнирање посла које обавља 

појединац.  

Најпознатије су:  

o Стратегија ротације посла – подразумева да запослени по утврђеном плану 

повремено мењају високоспецијализоване послове, 

o Стратегија проширивања послова – подразумева проширивање послова где се 

одређеном раднику додељује више сличних, међусобно компатибилних послова,  

o Стратегија обогаћења посла – представља стратегију у којој се раднику даје 

више слободе у одлучивању о методама рада, даје осећај личне одговорности за 

извршење задатака,  подстиче интеракција међу радницима, омогућује добијање 

повратне информације и укључивање радника у анализу и промену физичких 

аспеката радног окружења и слично. 

 

 

 

Слика 6: Пример проширивања посла 
Према: http://www.web-books.com/eLibrary/NC/B0/B66/058MB66.html 
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Слика 7: Смернице за обогаћивање посла 

Према: Робинс,Ј.стр. 244. 

 

 

8.2.2. Партиципација запослених 

 

Партиципација запослених подразумева учешће запослених у доношењу одлука. 

Може бити партиципација (учествовање) у решавању проблема и партиципација у 

управљању помоћу циљева. 

Партиципација запослених у решавању проблема примењује се код малих група 

које раде тимски. Сви чланови тима укључени су у идентификовање проблема, 

анализирању узрока њиховог настанка, као и у изналажењу решења.  

 Партиципација у управљању према циљевима представља једну од 

најзначајнијих нематеријалних стратегија мотивације. То је метода којом менаџери и 

запослени заједно учествују у постављању циљева, креирању планова за њихово 

остваривање, праћење реализације циљева, анализирању остварених циљева и 

предузимања корективних мера. На овај начин радници ће бити више мотивисани за 

реализацију одлука и циљева у чијем су доношењу учествовали.  
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8.2.3.  Опуномоћивање 

 

 Опуномоћавање представља једну од најновијих стратегија нематеријалне 

мотивације запослених. То је процес поделе моћи са другима кроз децентрализацију 

структуре, улога и одговорности и кроз делегирање рада који је својствен ауторитету. 22 

На овај начин запослени имају већи осећај одговорности, свесни су поверења које им је 

дато и то их додатно мотивише да уложе још више енергије у постизање што бољих 

резултата. Показало се да ова стратегија има посебан значај у мотивисању младих и 

образованих људи којима се на тај начин доказује поверење у њихове способности. 

 

8.2.4 Флексибилно радно време 

 

Флексибилно радно време представља радни распоред према коме запослени 

морају да раде одређени број сати недељно, али им се оставља могућност да њихови 

радни сати варирају у одређеним границама (Роббинс, Јудге, 15тх ед. 2013. стр.246). У 

илустрованом примеру можемо видети облик флексибилног радног времена према коме 

постоји „језгро“ од, најчешће, шест радних сати (нпр. 09:00-15:00) у оквиру ког су сви 

запослени у обавези да буду присутни на радном месту, а преостала два сата радног 

времена могу искористити пре, после или пре и после радног „језгра“ у оквиру 

флексибилних временских интервала. 

 

Слика 8: Пример флексибилног распореда 

Према: Роббинс, Јудге, 12тх ед. 2010., стр.232 

  

  

                                                             
22 Лончаревић, Р.,Менаџмент, Универзитет Сингидунум, Београд, 2006., стр. 226. 
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Такође, оставља им се могућност прековремених радних сати на основу којих, 

после одређеног броја прикупљених, могу тражити слободан дан.  Флексибилно радно 

време има двојаке позитивне ефекте, како за запослене, тако и за саму организацију. 

Позитивни ефекти за запослене се одражавају у виду више слободног времена, више 

задовољства послом, па чак и неком врстом одговорности јер сами организују свој 

радни распоред. Позитивни ефекти за саму организацију се огледају у смањеној стопи 

апсентизма, већим залагањем запослених, већој посвећености организацији, па самим 

тим побољшаној перформанси и бољим резултатима.   

Са друге стране, мана флексибилног радног времена је у томе што није 

применљиво за све послове. Сасвим логично, за послове који захтевају константно 

присуство запосленог током читавог радног времена, као што су портири, 

рецепционери, продавци у продавницама, радници на погонским тракама и сл., 

флексибилно радно време није најбољи потез и моţе се негативно одразити на циљеве и 

резултате саме организације.   

 

8.2.5. Остали облици нематеријалне мотивације 

 

Поред наведених облика нематеријалне мотивације, значајни облици су и признавање 

успеха, повратна информација и самомотивација.  

Признавање успеха је веома битно за мотивацију запослених. Оно често може бити у 

материјалном облику, али је посебно важно и ефектно када признање дође у облику 

похвала и захвалности.   

 

Повратне информације о радној успешности су веома корисне за сваког запосленог. 

Недостатак оваквих информација, када запослени не зна да ли је добро урадио свој 

задатак и да ли је учинио оно што се од њега очекује, може негативно да се одрази на 

његов радни учинак. Постојање повратне информације подстиче жељене облике 

понашања, омогућава професионални развој, доприноси успостављању отворених 

односа и поверења у организацији и показује запосленима да се њихов рад прати и 

цени. Повратне информације могу бити и негативне, па зато менаџери морају да пазе да 

таква информација не буде схваћена као критика или указивање на лоше урађен посао, 

већ као покушај да се таква ситуација превазиђе.  

 

Самомотивација је веома битна и сваки појединац би требао да има активну улогу у 

подизању сопствене мотивације. Она води ка напредовању и развоју каријере, 

остваривању личних амбиција и професионалних циљева. За самомотивацију је важно 

да запослени упознају своје менаџере са оним што би желели да постигну, односно 

веома је битна отворена и двосмерна комуникација између запослених и њихових 

менаџера.  
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Награде 

Награде обично следе одређене радне успехе или године радног стажа. Обично су 

симболизоване новчаним износима, поклонима, усменим или писаним признањима.  

 Постоје две основне групе награда: 

 а) стандардне награде -додаци на плату (нпр..-бонуси) настали, повећањем 

продуктивности рада или смањењем трошкова рада     

 б) ситуационе награде  

Разликују се њихови облици по хијерархијским нивоима. На нижим нивоима то су нпр. 

слободан дан, плаћен одмор и сл., а на вишим нивоима то су луксузна службена кола, 

боља канцеларија, и сл.  Могу имати значајно подстицајно дејство што у нашој земљи 

није случај, из разлога што се најчешће расподељују по кључу (обично према броју 

година проведених у служби и сл.).  

Системи награђивања организације директно подстичу одређене облике понашања, што 

касније обликује и њену културу. Они показују шта организација вреднује и на тај 

начин привлаче одређени тип запослених. Додела награда мора бити праведна и 

правовремена. Ако награда не уследи убрзо након неког успеха, подстицајна вредност 

награде се губи. Додељивање награде у погрешном тренутку може чак подстаћи и 

непожељно понашање. Такође, треба поменути и унутрашње награде, које појединац 

директно доживљава као последицу успешно обављеног задатка. Оне стварају осећај 

самопоштовања и развој нових способности. Неке организације су стекле значајан 

публицитет на основу својих мотивационих програма који подразумевају простор за 

рекреацију, библиотеку, забавиште, програм куповине акција за раднике и слично.  

 

 

Похвале и укори  

Похвале увек представљају снажан радни подстицај јер погодују људској потреби за 

афирмацијом сопствене личности пред самим собом и пред другима. Казне или укори 

се често повезују са особом која их је спровела а не са самим чином који је до њих 

довео, па уместо да делују као регулатор понашања, казне могу нарушавати 

међуљудске односе. Укори и казне нарушавају углед и положај појединца у његовој 

радној и друштвеној скупини и представљају напад на потребу за самопоштовањем. 

Укори представљају демотивишући фактор који треба избегавати.  
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Интерперсонални односи  

Одраз су укупне друштвено-економске климе. Облици интерперсоналних односа у 

организацији који имају највеће мотивационо тј. демотивационо дејство јесу: 

Такмичења - појединци су склони различитим облицима надметања због премија, 

награда, престижа али и због осећаја властитог задовољства и успеха у нечему; 

Сарадња - јесте облик колективног понашања код ког постоји координирани напор свих 

чланова групе или колектива, са циљем постизања међусобно дељивих циљева. До 

сарадње долази једино ако сви усвоје циљеве организације као своје личне циљеве;  

Конфликтне ситуације - Конфликт је последица разлика међу људима и последица 

немогућности појединаца да дају своје доприносе остварењу заједничког циља.  

 Хармонизација односа у организацији 

 Хармонизација је процес уклањања статусних разлика између радника различитих 

функција у организацији. Крајни циљ хармонизације јесте елиминација свих разлика 

заснованих на статусу радника. Одатле и потиче термин „једини статус" који означава 

да  сви радници једне организације имају једнак статус и могу се свести на једнаку 

структуру. Постоје и одређене препреке које се могу наћи на путу остварења 

хармонизације у организацији. Највећа препрека јесу трошкови који настају као 

последица промена које се дешавају при изједначавању статуса, права и услова рада 

свих запослених, али добром анализом и планирањем и овај недостатак се може 

ублажити. 
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9. Стратегија радне мотивације 

 

Како не постоји јединствена дефиниција мотивације тако не постоји ни 

јединствени начин који би менаџери користили да мотивишу запослене. Они треба да 

користе различите стратегије мотивисања, где је циљ сваке од њих да задовољи потребе 

чланова организације, а кроз одговарајуће организационо понашање. ,,Пракса је 

показала да је комбинација познатих стратегија најбоља у процесу радне мотивације, с 

тим што доминантну улогу има стратегија која је најпримењенија тренутној 

организационој ситуацији.“23 Он наводи 4 стратегије радне мотивације: 

1.комуникација; 

2.став менаџера према запосленима; 

3.осмишљавање и обогаћивање посла; 

4. модификација понашања. 

 

 

9.1. Стратегија комуникације 

 

Основна стратегија мотивисања је комуницирање. ,, Добра комуникација између 

менаџера и њему субордираних структура обезбеђује задовољавање елементарних 

људских потреба.  

Носиоци добре комуникације морају бити менаџери. Њихова наклоност према 

субординираним, спремност да сазнају њихове проблеме и да их решавају, обезбедиће 

да се запослени осећају сигурније, да имају осећај припадности организацији, а самим 

тим и осећај самопотврђивања кроз рад за организацију. (Јовановић2003). Добра 

комуникација између менаџера и  запослених може повећати мотивацију јер се ниво 

нејасности и двосмислености смањује, па је тако већа вероватноћа да ће циљеви и 

радни задаци бити прихваћени на одговарајући начин. Избором исправног канала 

комуникације, пажљивим слушањем и давањем повратне информације ефикасност 

комуникације се може попети на веома висок ниво, а као резултат настају сигурност, 

задовољство и мотивација запослених. Давање запосленима могућност да могу да 

комуницирају са менаџерима, размењују мишљења и ставове, као и да добијају 

подршку за идеје, представља јак мотивациони фактор.   

Са друге стране недостатак добре комуникације неповољно делује на радну 

климу и један је од најчешћих разлога за незадовољство послом, како запослених тако 

и менаџера.  

                                                             
23 Јовановић, М., Интеркултурни менаџмент, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2003., 

Стр202.  
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9.2. Став менаџера према запосленима 

 

Према Јовановићу 24 ова стратегија се заснива на МекГрегоровим теоријама X и 

Y , односно на негативним(теорија X) и позитивним (теорија Y) претпоставкама које 

менаџери имају према члановима организације.  Подсетимо, теорија X подразумева да 

су менаџери одговорни за организовање људи, њихово мотивисање и контролу, због 

тога што су људи по природи без амбиција, раде колико морају и не воле да прихватају 

одговорност. Руковођење по овој теорији представља контролу, кажњавање и принуду, 

па људи нису довољно стимулисани. Са друге стране теорија Y подразумева да 

менаџери треба да помогну заосленима у сазнавању и развијању својих позитивних 

карактеристика, па због тога играју значајну улогу у отклањању постојећих препрека, 

чиме се омогућава ослобађање потенцијала запослених. Позитиван став менаџера, да су 

радници вредни, пожртвовани и да се идентификују са организацијом, свакако на 

раднике делује мотивирајуће.  

9.3. Осмишљавање и обогаћивање посла 

Ову стратегију Јовановић објашњава на следећи начин: ,,Има за циљ смањење 

досаде на радном месту, односно у току обављања рада“  и односи се на додавање 

нових изазова и одговорности свакодневним пословима. Један од најстаријих начина 

елиминације досаде кроз осмишљавање је  ротација посла.  

Радник се не задржава дуги временски период на истом радном задатку већ га 

менаџер, у току одрећеног времена пресељава на други посао. Предности ротације су 

очигледне. Досада и монотонија, које се развијају након што особа постигне вештину 

извршења свог задатка, смањује се уколико су премештења чешћа, а људи се тао брже 

припремају за преузимање веће одговорности. Код већине радника расте 

незадовољство и фрустрираност код рутински , механички организованих задатака, па 

обогаћивање посла има за циљ да се радно место учини изазовнијим и одговорнијим, а 

раднику омогућава постизање признања за свој рад и напор. 

 

9.4. Модификација понашања 

 

Бихејвиористичким приступом се доказује да повећање мотивације условљава 

понашање људи, па је овај приступ усмерен на модификацију понашања запослених 

кроз примерену употребу награда и казни. Уколико менаџери желе да промене 

понашање запоснеих претходно морају да знају до каквих ће последица доћи приликом 

промене понашања.  

                                                             
24 Јовановић. М., Увод у бизнис, Мегатренд универзитет, Београд, 2009., стр.124. 
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Основа за то је закон ефекта, према коме се позитивно понашање понавља, а 

негативно не понавља, а да би стратегија промене понашањаа имала стварне позитивне 

ефекте на радну мотивацију, менаџери морају јасно да информишу запослене о односу 

понашања на послу и последицама таквог понашања. 

Када се успоставе јасни циљеви и ослободи пут ка њиховом испуњењу, прелази 

се на  ефективни мотивациони програм који ће подстаћи испуњење циљева условним 

повезивањем радне успешности са спољним резултатима (награде и дисциплинске 

мере) и подстицањем „унутрашњих резултата“.   

Ефективним мотивационим програмом, менаџер треба да:  

o Повеже награде са радним учинком   

o Користи дисциплинске мере како би искоренио каонтрапродуктивно понашање 

односно, да користи награде како би подсатакао продуктивно понашање. 

o Користи награде као подстицаје 

Системи награђивања у једној организацији директно подстичу одређене облике 

понашања. Они указују на то колико једна организација вреднује различите појединце. 

Адекватним системом награђивања организација указује на вредноси које награђује.  

Принцип награђивања треба бити повезан са радним учинком,  истовремено указујући 

на потребу опреза јер он тада ствара одређене разлике између запослених. Оваква 

мотивациона стратегија доводи до дискриминације и често са собом носи ризик 

поготово код запослених са високим степеном радне успешности.  

Како би се избегла непријатност потребно је стално праћење учинка запослених, 

информисање о њиховом раду и константна комуникација. У делотворан мотивациони 

програм укључују се и неновчане награде. Сматра се да ће организација имати већи 

мотивациони утицај од програма новчаних награда уколико:  

-Јавно додељује награде  

-Награде не дели превише често  

-Обухвата их веродостојним процесом награђивања  

 -Користи презентације како би одала признање, и  

-Обезбеди да награде буду значајне у оквиру организационе културе  

 

Коришћење дисциплинских мера  

Дистиплински присутп укључује негативне реакције на понашање запосленог са 

намером да се обесхрабни понављање таквог облика понашања у будућности. 

Кажњавање и награђивање су подједнако значајне и корисне технике и свака има своје 

место у мотивационом систему. Кажњавање треба користити како би се искоренило 

неприхватљиво понашање. Међутим, када понашање појединца достигне прихватљив 

ниво, негатвне реакције неће подизати понашање на изванредан ниво. Јако је тешко 

обрабривати запосленог да се изванредно понаша тако што ће му се приговарати или 

претити неким дисциплинским мерама.  



Радна мотивација као услов пословног успеха туристичког предузећа 

 

 
45 

 

Улога поступака менаџера као подстицаја  

Ефективан мотивациони програм превазилази нацрт формалног организационог 

система награђивања. Потребно је да менаџери схвате да њихови свакодневни контакти 

са подређенима представљају значајан извор мотивације. Менаџери, често својим 

понашањем могу подстицати одређену врсту понашања својих подређених. 

Задовољство запослених умногоме произилази из доброг односа са надређеним.   

Упутства за подстицање иницијативе подређених:  

o Потребно је да менаџер на занимљих и подстицајан начин постави питања којим 

ће доћи до конкретних замишљених чињеница .  

o Потребно је да анализа и процена задатака што више буду у рукама запослених, 

сами тим од њих ће се тражити суд о различитим питањима .  

o Потребно је да запослени буду упознати са организационим потребама, што ће 

им пружити могућност давања неких конкретних идеја, уједно ће осетити 

додатни стимуланс  

Импликације које менаџер не би требало да користи: 

o Показивати да је запослни у потпуности одговоран за задатак уколико га не 

испуни. 

o Неуспех појединца значи и неуспег организације.  

o Играти улогу истражитеља, брзо испаљивати питања на које нико не стиже да 

одговори.  

o Избегавати питања која захтевају само одговоре „да“ и „не“ .  

o Захтевати промену или побољшање заповедним тоном.  
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10.  Утицај комуникације у предузећу на мотивацију запослених 

 

Сложен феномен као што је комуникација није лако на једноставан и једиснтвен 

начин дефинисати. Људска комуникација је сложена, разноврсна и стални пратилац 

људске активности, а најчешће се дефинише као размена информација. То је процес 

циљног, и пре свега разумног преношења мисли, идеја и порука, од пошиљаоца до 

прималаца путем одређених медија.  

10.1. Пословна комуникација 

Пословна комуникација је намерна размена идеја, мишљења и инфрмација са 

циљним групама пуетм симбола, сигнала и слика. Према Михаиловићу и Ковачевићу 

(2008)25 пет основних функција менаџмента: планирање, организовање, мотивисање, 

вођење и контролисање ослањају се на процес комуницирања, па због тога 

комуникација мора заузимати централно место у анализи организација јер су структура, 

обим и ширина организације скоро у потпуности детерминисани процесом 

комуникације.   

У свакој организацији главни проблем је одржавање процеса ефикасне 

комуникације. Треба имати у виду да су пошиљалац и прималац поруке две одвојене 

индивидуе које имају своја сопствена ограничења и у преносу између њих много тога 

може да исквари поруку. Треба нагласити да је погрешно веровати да  се комуникација 

у организацији своди само на размену пословних информација и чињеница и на 

координацију пословних активности у сврху постизања циљева организације. Значајан 

део комуникације чине и имају међуљудске комуникације са тежиштем на друштвеним 

односима који владају међу њима. Стварање пријатне радне атмосфере, развијање 

пријатењства, стварање поверења и прихватања само су неки од производа друштвене 

комуникације у организацијама. 

 

10.2. Облици комуникације у организацији 

Разликујемо два основна облика комуникације у oрганизацији. Неформална 

комуникација је секундарна и врло сложена комуникацијска мрежа која почива на 

личним додирима и која није унапред планиран процес. За саме запослене, ова 

неформална вербална интеракција има двојаку функцију: прво, омогућава 

задовољавање њихових социјалних потреба, а друго, побољшава комуникациону мрежу 

радне организације самом брзином преноса информација.    

  

                                                             
25 Михаиловић,Д.,Ковачевић,И., Пословна комуникација и карактеристике запослених менаџера, 

Психологија, 2008., стр.237-249 
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Задовољавање социјалних потреба људи је, као што смо поменули у првом 

поглављу овог рада, веома битно, јер, по Маслову, представља „одскочну даску“ за 

активирање потреба за поштовањем, угледом и самоактуелизацијом, које су неопходни 

„градивни елементи“ за врхунски квалитет радне активности; а и сама информисаност 

запослених је такође неопходан услов мотивисаности за врстан рад. 

Формална комуникација је унапред планиран процес преноса информација у говореном 

и посаном обику, усклађен са потребама организације и може да буде: 

1.Вертикална-силазна комуникација-пренос информација са виших (надређених) на 

ниже (подређене) нивое у организационој хијерархији. –узлазна комуникација( одоздо 

на горе), са нижих на више хијерархијске нивое организације. 

2. Хоризонтална- повезује људе на истим хијерархијским нивоима унутар организације.  

 

Формална интерна комуникације се реализује, на пример, на следеће начине: ,   

 • саопштења управе у вези са делатношћу предузећа и процесом рада;  

• састанке колектива (колегијуми);  

• огласне табле, интерне новине/часописе, штампане или електронске;  

• аудиовизуелне и електронске медије, као што су и-мејлови (е-маилс), њузлетери. 

 

Поред формалне и неформалне комуникације постоје и интерна и екстерна, 

вербална и невербална комуникација. Интерна комуникација је комуникација унутар 

организације, а односи се на комуницирање између виших и нижих менаџера, између 

менаџера и запослених као и између самих запослених на свим нивоима. Ова врста 

комуникације је веома јак кохезиони фактор  који позитивно утиче на јачање свести о 

припадности групи, повећан осећај задовољства, сигурности и самопоуздања 

запослених, јачање и одржавање привржености стандарнима и нормама радне 

организације и вере у корисност делатности која се обавља, оснаживање поверења у 

руководство предузећа, а, поред тога, она омогућава испуњавање социјалних потреба 

запослених и разрешавање њихових личних и емоционалних проблема26.  

Када људи из организације комуницирају са било ким изван организације 

успоставља се екстерна комуникација, под којом се подрзаумева двосмерно 

комуницирање са људима изван организације, односно потрошачима, инвеститорима, 

конкурентима, медијима, итд. У процесу комуникације , процентуално само 10% имају 

утицај изговорене речи, 35% тон гласа, 55% израз лица и говор тела, јер се сматра да је 

утицај невербалних компоненти у процесу комуникације толико јак, да ће прималац 

поруке више веровати у невербалне знакове, а не речи, у колико су тон гласа или говор 

тела у супротности са изговореним речима. 27 

                                                             
26 Машић, Б., Бабић, Л., Ђорђевић-Бољановић, Ј., Добријевић, Г., Веселиновић, С., Менаџмент – 

принципи, концепти и процеси, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010., стр. 328. 
27 Павић,Ж., Етика и пословне комуникације, универзитет Сингидунум, Београд, 2011., стр.34. 
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11. Култура као детерминанта радне мотивације 

Појам и карактеристике културе 

 

Култура потиче од латинског глагола COLERE који у преводу значи гајити, 

оплемењиваи или неговати. Дефиниција и значења културе има доста, а реч се 

употребљава како у антропологији, социологији, филозофији, уметности, тако и у 

областима економије и привреде.  

Изучавајући утицај културе на менаџмент људских ресурса Бербер28 увиђа да до 

данас не постоји општеприхваћена дефиниција културе. Према многим истраживањима 

култура је постала скуп варијабли, представља ранг социјалних, историјских, 

економских и политичких фактора.  

Основне карактеристике културе: 

1. Начелност- култура представља општи оквир усвојеног и прихватљивог понашања 

засниваном на начелима, изворним и обичајним правилима; 

2.  Дељивост-култура је друштвена а не појединачна категорија; 

3. Комуникативност- олакшава комуницирање и споразумевање, доприноси већој 

блискости и сродности носилаца и познавалаца једне културе; 

4. Стеченост- култура је стечена категорија и усваја се кроз процесе социјализације, 

развоја и модернизације; 

5. Диференцираност- припадници различитих култура често имају различите представе 

о истој ствари, па је могуће препознавати и диференцирати индивидуална понашања; 

6. Трајност- култура се преноси са генерације на генерацију и тако испољава релативну 

стабилност и дугорочну препознатљивост; 

7. Кумулативност- култура је отвореног карактера, налази се у непрекидном процесу 

уобличавања и свака генерација остави печат сопственој култури; 

8. Динамичност-култура је подложна постепеним и еволутивним променама током 

времена. 

 

 

 

 

                                                             
28 Бербер, Н., Утицај културе на менаџмент људских ресурса; компензације и бенифиције, економски 

факулете у Суботици, Суботица, 2013. 
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11.1. Организациона култура и њене карактеристике 

 

 Организациона култура се може дефинисати као скуп релативно трајних 

вредности, веровања и обичаја, традиција и пракси које чланови организације 

међусобно деле, а потом их преносе на нове чланове, и још даље са генерације на 

генерацију запослених.  

Основне карактеристике организационе културе по Робинсону29 

1. Индивидуална иницијатива- ниво одговорности и слободе сваког појединца у 

организацији; 

2. Толеранција ризика- ниво до кога запослени могу да буду агресивни, иновативни и 

усмерени ка ризику; 

3. Усмерење- ниво до ког организација задаје јасне циљеве запосленима и ниво 

очекивања њиховог радног учинка; 

4. Интеграција- ниво до кога су организационе јединице упућене на сарадњу; 

5. Подршка менаџера- ниво до ког менаџери дају запосленима помоћ и подршку; 

6. Контрола- правила и прописи који служе за контролу понашања запослених; 

7. Идентитет- ниво до кога се запослени идентификују са организацијом као целином; 

8. Састав награђивања- ниво до кога је систем награђивања утемељен на радном 

учинку; 

9. Толеранција сукоба- ниво до кога су запослени спремни да изнесу постојеће сукобе; 

10. Комуникациони модели- развијеност формалне и неформалне комуникације у 

организацији; 

 

 Култура једне организације под јаким је утицајем националне културе земље у 

којој је и основана. Када се пословање организације прошири ван граница земље 

порекла, организација је и под културолошким утицајем других земаља.  

 Културну парадигму одређује стил менаџера и његова способност комуникације 

жељеног идентитета и имиџа корпорације према запосленима и широј јавности. Развој 

организационе културе једног предузећа подразумева и драматичне промене од 

функционалне ка процесној организацији. Процес промена организационе културе 

оријентисане према процесима означава се савременим појмом реинжењеринг.  

Реинжењеринг пословних процеса представља фундаменталну промену начина 

размишљања, радикалан редизајн пословних процеса, за постизање драматичних 

унапређења по критички савремено измереним перформансама, као што су квалитет, 

трошкови, услужност и брзина.  

                                                             
29 Робинсон,С., Битни елементи организацијског понашања, Мате, Загреб, 1995., стр.253. 
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 Према Браниславу Машићу (2009), сваки начин иницирања промена унутар 

организације захтева остваривање основне претпоставке: промену организационе 

културе или „менталног склопа“ организације.  

 Стална настојања да се пронађу универзални алати којим би се унапредиле 

перформансе предузећа, скренула су пажњу на организациону културу као социјални 

лепак организације. 

•ефикасни менаџмент не подразумева нужно и усклађивање вредности,   

•вредности се не могу лако променити,   

•промене у вредностима могу доћи и из других извора, поред менаџмента и   

• јаке културе нужно не резултују у успешне организације.   

 

Ту се не сусрећемо само са питањем – једне културе, добре или лоше, већ 

постављамо ново, и то: има ли организација само једну културу?  Известан број аутора 

истиче да у оквиру једне организације могу постојати и субкултуре.  

„Корпоративна култура је облик основних претпостваки које је одређена група 

измислила, открила или развила учењем и решавањем проблема спољашне адаптације и 

интеграције, а што се показало као довољно добро да би се сматрало валидним и самим 

тим нечим што треба пренети новим члановима, као што је исправан начин схватања, 

размишљања и осећања када су у питању такви проблеми. Стварање корпоративне 

културе менаџери не треба да препусте случају.“  30  

На њима је да пошаљу праве сигнале запосленима. Предлажу се следећи начини:    

•Објасните очекивања. -Јасно ставите до знања подређенима којих вриједности треба 

да се придржавају. Један од најбољих начина да се то уради јесте да се објави етички 

кодекс.  

•Употребите знакове и симболе. -Оно што менаџер ради и сигнали које шаље својим 

понашањем највише доприноси стварању и одржавању корпоративне културе.   

•Употребите приче. -Менаџери користе приче да би илустровали важне корпоративне 

вриједности.  

•Организујте свечаности и церемоније. -Нови чланови менаџмента формално се уводе 

у организацију путем „ритуалних“ окупљања.  

 

Последњих година организациона култура постаје један од најчешће 

анализираних аспеката квалитета. Без обзира да ли је предузеће усмерено на резултат 

или задатак, да ли награђује запослене у односу на резултат или друге факторе и да ли 

је контрола јака или слаба, бити организационо културан – значи имати лојалне и 

мотивисане запослене.   

                                                             
30 Хелета, Миленко., Менаџмент квалитета, Универзитет Сингидунум, Београд, 2008., стр: 97. 
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11.2.  Национална култура 

Национална култура један је од главних детерминишућих фактора пословне 

климе у једној земљи. Модерним пословањем долази до брисања националних граница, 

па многе организације имају своје филијале у другим земљама, чије је културно наслеђе 

другачије од земље  у којој је организација основана и запошљавају раднике из других 

земаља. На овај начин долази до судара култура, који могу да изазову конфликте, 

неразумевање, фрустрације и стрес, али и размену и обогаћивање и унапређивање 

културног наслеђа. 

Хосфтеде је војим проучавањем дошао до закључка да постоји 5 димензија националне 

културе: 

1. Дистанца моћи-,, Степен у којем мање моћни чланови организација и 

институција у некој земљи прихватају и очекују чињеницу да је моћ 

неравномерно расподељена.“31.Арапско говорно подручје,Русију, Индију, Кину 

и Јапан карактеришу високе а Швајцарску, Немачку,Британију,Сад,Аустралију и 

Канаду ниске вредности индекса дистанце моћи. 

2. Избегавање неизвесности- степен у којем се припадници неке културе осећају 

угроженим у нејасним или непознатим ситуацијама.  

3. Индивидулизам- се односи на друштва у којима су везе и међу појединцима 

лабаве, где се од свакога очекује да се брине једино о себи и својој ужој 

породици. Колективизам се односи на друштва у којима су људи од рођења 

интегрисани у снажне, кохезивне групе које штите људе током целог свог 

животног века у замену за неупитну оданост.  

4. ,,мушке“ вредности се односе на друштва у којима је друштвена подела родних 

улога јасно изарежена: за мушкарце се подразумева да буду агресивни, снажни и 

усмерени на материјални успех; жене би требало да буду умерене, мање грубе и 

заинтересоване за квалитет живота. ,,женске“ врдности се односе на друштва у 

којима се родне улоге преплићу-и мушкарци и жене би требало да буду умерени, 

брижни према другима и заинтересоваи за квалитет живота.  

5. Дугорочна оријентација представља оснаживање врлина оријентисаних на 

будуће награде, конкретно истрајност и штедљивост. Њена супротност је 

краткорочна оријентација.32 

  

                                                             
31 Hofstede, G., Cultures consequences: comparing values, behaviors, institutions and organisations across 

nations,2011. 
32 Hofstede, G.,Cultures consequences: comparing values, behaviors, institutions and organisations across 

nations,2011.  
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11.2.1. Карактеристике српске националне културе 

 

 

Графикон 1: Поређење српске националне културе са националном 

културом Венецуеле и САД. 

На графикону видимо да према својим карактеристикама српска национална 

култура има велике сличности са одликама националне културе Венецуеле, а највеће 

разлике постоје у односу на националну културу Сједињених Америчких држава.  У 

периоду када је Хофстеде спроводио своја истраживања , ИБМ компанија је пословала 

и на подручју бивше Југолсавије (Београд, Загреб, Словенија) што је након распада 

земље био основ за формираање националних култура Србије, Хрватске и Словеније.  

На основу резултата истраживања Хофстеде је одредио карактеристике српске 

националне културе.  

 

Графикон 2: Карактеристике српске националне културе 

Према - Hofstede, G.(2001): Cultures consequences: comparing values, behaviors, institutions and organisations 

across nations 

86

25

43

92

52

28
40

91

62

46

26

68

81

12

73 76

16

100

0

20

40

60

80

100

120

Power
Distance

Inividualism Masculinity  Uncertainty
Avoidance

Pragmatism Indulgence

Serbia

United States

Venezuela

0

20

40

60

80

100

Power DistanceIndividualism MasculinityUncertainty AvoidancePragmatism Indulgence

86

25

43

92

52

28
Serbia



Радна мотивација као услов пословног успеха туристичког предузећа 

 

 
53 

 

На основу графикона може се закључити да су одлике српске националне културе;  

Дистанца моћи- Србија има висок степен дистанце моћи 86- што указује на то да 

је за људе прихватљив хијерархијски поредак у коме свако има своје место. 

Хијерархија у организацији рефлектује неједнакост, централизација је веома 

заступљена, подређени од својих надређених очекују да им се јасно каже шта се од њих 

тражи и које  су њихове обавезе. 

Индивидуализам-колективизам- Србија са ниском оценом (25) сматра се 

колективистичком културом. Ову димензију карактерише дугорочно изражена 

блискост са широм породицом, друштво негује чврсте и јаке везе и предузима 

одговорсност за све чланове. Однос послодавац-запослени доживљава се у моралном 

смислу и веома емотивно, а менаџмент је управљање групом. Лојалност је најважнија и 

на њој се базира већина друштвених правила и прописа. 

Мушко – женске вредности- са резултатима 43 Србија припада групи земаља са 

женским особинама. У складу са тим, основне карактеристике менаџера су консензус, 

солидарност и квалитет, а сукоби се решавају компромисом путем преговарања. Статус 

се јавно показује и фокус је на општем благостању. 

Избегавање неизвесности- веома високо изражена димензија(92), па се ова 

особина манифестује кроз веома строга правила понашања и са веома израженом 

нетолеранцијом на науобичајена понашања и идеје. Људи се осећају угроженим у 

условима неизвесности, нејасноће и различитости. 

Попустљивост- ниска оцена 28 показује изражене особине уздржаности српске 

националне културе, а карактеристичне особине су песимизам и цинизам. 

Ове особине Српске националне културе неизоставно утичу на развој 

хијерархијске структуре у организацијама, утемељен страх од будућности и непознатог, 

слабо изражену спремност на преузимање ризика. Мотивисаност радника је на веома 

ниском нивоу, уз веома изражену посесивност и очекивање да менаџери преузимају 

одлучивање за себе, а да уједно штите интересе запослених. 

11.3 Мотивација запослених у различитим културама 

Мотивација и оцена учинка запослених спадају у ред варијабли организационог 

понашања и менаџмента људских рсурса на које вредности националне културе имају 

велики утицај. У свакој култури одређени фактори  функционишу као мотиватори, а 

други као демотиватори. Красуља и Радојевић33 сматрају да ,, Култура игра веома 

важну улогу у креирању природе потреба, њиховој релативној важности, као и начину 

задовољавања.“  

                                                             
33 Красуља,Н.,Радојевић,И.,Мотивациони апекти корпоративне културе у међународном менаџменту, 

часопис за теорију и праксу менаџмента, број 60. 2011. стр77-86 
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Културолошке норме усмеравају појединце да потебе задовоље на 

културолошки прихватљив начин. Истраживања у Америци указала су на чињеницу да 

су млади запослени много више мотивисани новцем од старијих, којима су важнији 

сигурност на послу и добри међуљудски односи. У  земљама са јаким избегавањем 

неизвесности (Јапан, Грчка,Мексико) на врху хијерархијске скале су потребе за 

сигурношђу. Земље које имају изражен висок ниво,,женских вредности“(Данска, 

Шведска, Норвешка) као најважније истичу друштвене потребе. ,, У САД, Канади, и 

Великој Британији изражена је потреба за постигнућем, што је резултат две културне 

димензије овог друштва, прихватање ризика и мушке вредности, док у Португалији ове 

карактеристике готово да нису заступљене. И постављање циљева важно је за кулуру. У 

САД и подређени и менаџери теже изазовним циљевима и сматрају да је радни учинак 

важан, што је везано за димензије културе; дистанца моћи и високо место мушких 

вредности.“34.  

Истраживања су показала да припадници различитих култура потпуо другачије 

гледају на значај рада и да постоје варијације у вредностима и приоритету које 

припадају раду.  Припaдници већине култура изјаснило се дa би наставило да ради и 

кад за то више не би постојали финансијски разлози. Дакле, ове културе раду придају 

велики значај и он за њих представља битан део живота. Интересантан посао рангиран 

је на прво, друго и треће место, а добра плата у 6 земаља показала се као важан циљ, 

док са друге стране добри услови рада и могућност напредовања и даљег промовисања 

рангирали су се у свим земљама веома ниско. Студије указују на то да рад нема 

подједнаку важност и значење. Најважније место раду придају Јапанци, Америка, 

Немачка и Белгија. Културолошке разлике у значењу и важности које се придају раду, 

имају велики практични значај за интернационалне менаџере. Ова различитост је  

условљена културолошким факторима, па се менаџери служе различитим  техникама и 

стратегијама у награђивању запослених.  

У развијеним западним земљама висина награде као и њено додељивање, 

варирају у зависности од позиције у организацији, типа посла образовања и половног 

искуства. Насупрот томе у јапанској култури обичај је да се запослени не награђују на 

индивидуалној основи. У неким колективистичким културама, запослени чак врло 

отворено држе до става  да ни један радник не треба да добије диспропорцијално више 

од својих колега. У високо-контекстним, колективистичким културама давање награде 

за индивидуалмо понашање неће се одразити повољно на даљу мотивацију због чега  

групне награде представљају много ефикасније средство. Нпр. у случају припадника 

руске културе овај вид награда показао се као јак мотивациони фактор. По њиховом 

мишљењу, групно признање ојачава вредност тимског рада и фокусира добробит целе 

групе.  

 

                                                             
34 Роббинс,С., Битни елементи оргганизацијског понашања, Мате, Загреб,1995.,стр58. 
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12. Развој запослених као мотивациони фактор  

 

Обука или тренинг запослених има за циљ да се запослени науче одређеним 

вештинама и понашањима и специфичним знањима које су неопходне за обављање 

посла. Организација плански мора приступити обуци запослених уколико жели да 

побољша перформансе на њиховом радном месту. Појам обуке се најчешће меша са 

појмом развоја запослених. Развој запослених подразумева стварање могућности за 

учење да би се запосленима помогло у остварењу њиховог личног развоја, које није 

стриктно везано за њихово радно место. Циљ улагања у развој запослених је да се 

запослени припреме за будуће захтеве посла или развоја каријере.35 

Обука и учење запослених је потребна самој организацији да би стекла своју 

конкурентску предност у односу на друге организације. Обука и учење су потребни 

запосленима јер савремене организације изискују константно учење и усавршавање, 

како би могли да одговоре на нове пословне задатке и изазове. Ово је веома важно јер 

лични напредак запослених је један од основних начина мотивисања запослених, као и 

начин да остану у организацији. Обука се користи као додатни вид образовања, где 

запослени уче вештине које су им потребне за обављање посла. Обука има кључну 

улогу у управљању радном ефикасношћу запослених. Туристичка предузећа применом 

обуке оспособљавају запослене да би допринели остварењу корпоративних циљева.36 

Све ово иде у прилог нашој првој хипотези у којој се истиче да менаџмент људских 

ресурса треба да улаже у стручно усавршавање и лични развој запослених уколико 

жели да организација остане конкурентна на тржишту рада. При спровођењу 

различитих програма обуке и усавршавања запослених, менаџери људских ресурса 

требало би да се придржавају следећих смерница: менаџери морају бити способни да 

подржавају иновације и креативност у организацији; да учењем и развојем запослени 

поседују вештине управљања; да тренинзима стичу вештине потребне за ефикасно 

коришћење информација, генерисање нових идеја и комуникационих вештина; да 

тренинзима стичу  вештине за коришћење информационих система;даизграде вештине 

тимског рада и кооперативних модела радног окружења; да развоју ефективне 

континуиране програме професионалног развоја.  

Јасно дефинисани циљеви су кључ спровођења ефикасне обуке у организацији. 

Обука мора бити усклађена са идентификованим потребама. Јасно дефинисани циљеви 

су кључ спровођења ефикасне обуке у организацији.  

Обука мора бити усклађена са идентификованим потребама.  Она мора бити 

испланирана и морао да безбеди примену наученог. Идеално би било да у току обуке 

запослени задовољавају како потребе организације тако и индивидуалне. 

                                                             
35 БабиЋ, Л., Управљање едукацијом у организацији, Универзитет Сингидунум, Лозница: Младост груп, 

Београд, 2009.,стр.40. 
36 Богићевић Миликић, Б., Менаџмент људких ресурса, Центар за издавачку делатност Економског 

факултета, Београд, 2011., стр.151. 
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12.1. Методе и обуке развоја запослених 

 

Oбука и усавршавање запослених било квалитетно спроведено, треба обратити пажњу 

на следеће ставке:  

1. Запослени искључиво добровољно морају приступити програмима обуке и 

усавршавања, и никако не треба бити натерани на такав корак. 

 2. Запослени могу дефанзивно приступити према програму који им се препоручује, 

тада тренери треба од запослених да затраже да сами дефинишу своје циљеве, а затим и 

знање и информације које би им помогле да остваре своје циљеве.  

3. Запослени треба да осете да су програми обуке и усавршавања у директној вези са 

њиховим циљевима и да доприносе њиховом остварењу.  

4. Запосленима треба добро предочити везу између наученог и праксе.   

5. Запослени инвестирају у своје професионалне каријере, стога ће нерадо поделити са 

другима своје слабости и грешке. Овде тренери имају задатак да креирају право 

окружење за учење и редефинишу успешне методе попут отворене дискусије која са 

собом носи мање несигурности и страха. 

 6. Тренери треба да одреде меру напретка запослених и охрабре их да примењују своје 

нове вештине на прави начин.  

Најчешће методе обуке су: 37 

1.Замена (ротација) радног места се састоји у планском и временски 

ограниченом премештању запосленог који се налази на обуци, са једног на друго радно 

место које је у вези са обављањем његовог посла. Ротација на послу је одличан начин за 

проширивање видика запосленог у односу на организационе процесе и усвајање једног 

ширег и свеобухватнијег погледа на организацију као целину. Са друге стране, тиме 

што појединац проширује видике и добија потпуно нове информације онемогућава се и 

смањује монотонија на послу и стимулише развој нових идеја.  

2.Обука на самом радном месту је традиционалан вид обуке, који подразумева 

да запослен обавља пословни задатак под вођством запосленог са искуством на том 

радном месту. Ово је добар начин за стицање знања и вештина запослених који су на 

нижим организационим нивоима.  

3. Менторство познатије као техника шегрта, где се запослени на радном месту 

обучава уз помоћ искуснијег колеге – стручњака.  

  

                                                             
37 Ђорђевић Бољановић, Ј., Павић, Ж., Основе менаџмента људских ресурса, Универзитет Сингидунум, 

Београд, 2011., стр. 147 – 151. 
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4. Информално учење - 80% онога што запослени знају о послу, научили су кроз 

информалне облике учења у комуникацији са својим колегама. Иако менаџери 

практично не управљају овим видом учења, ипак треба да се потруде да овај вид учења 

заживи у организацији.  

 

5. Предавања, курсеви и семинари – овај вид обуке изгледа тако што стручњаци 

из или ван организације држе предавања потребна за стицање специфичних знања или 

вештина у комбинацији са примерима из праксе. Оваквим предавањима често 

присуствују и држе предавачи са разних универзитета и института. Оваква предавања 

се допуњују са адекватним књигама и приручницима који прате материју која се 

предаје. Оваква врста обуке је од посебног значаја за хотелска предузећа. У пракси 

ових предузећа примењује се код већине међународних ресторанских и хотелских 

ланаца и обухвата све запослене и менаџере. Постоје универзитети попут Холидаy Инн, 

МцДоналд`с, Хамбургер универзитет, који имају посебне обуке и тренинге особља, као 

облике највишег образовања и обучености унутар предузећа, на којима се за 

одговарајуће време стичу потребна знања и вештине из технологије, организације, 

економије и других дисциплина, првенствено намењена руководећим нивоима 

корпорације.  

 

6. Симулације - ова врста методе обуке се обавља ван радног места. Циљ 

симулације је да обучи радника у условима идентичним онима које ће имати на свом 

радном месту. У највећем броју случајева обука се врши уз помоћ импровизоване 

опреме. Када радник у потпуности овлада начином, условима рада и опремом може да 

почне са обављањем правих радних задатака. Оваква метода обуке се посебно користи 

у условима које каракттерише веома осетљива, компликована за употребу и скупа 

опрема.  

7. Методе засноване на технологији - ове методе обуке су јефтиније, 

приступачне свима и карактерише их широки спектар информација. Најпознатије 

методе ове врсте обуке су: ДВД, аудио касете, видео касете, видео конференције, 

компјутери, учење на даљину, обука преко интернета, телеконференције, сателитска и 

кабловска ТВ, портали за учење.  

8. За крај, интернет  који због своје широке приступачности све више замењује 

све видове обуке. Овде разликујемо два вида интернет обуке, први се односи на 

укључивање запослених програмима обуке преко интернета у договору са 

послодавцем, други, подразумева обуку запослених преко портала на компанијском 

интернету. Свакако највећа предност ових видова обуке јесте уштеда у времену.  
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Према наведеном, разликујемо три основне врсте тренинга, према месту одржавања: 

1. На радном месту – односи се на инструктажу експерта, полагање стручних испита, 

тренинг у сарадњи са спољном институцијом, тренинг кроз пружање непосредне 

помоћи током радног времена на различитим радним местима, ротирање послова, 

помоћ непосредног руководиоца и др.  

2. У организацији ван радног места– односи се на писане материјале, видео снимке, 

интензивно коришћење сателитске телекомуникације за улаз у програме тренинга у 

организацији одабраних институција. 

 3. Изван организације - односи се на формалне курсеве, симулације, играње улога и 

слично. 

13.  Кључни задаци менаџера у мотивисању запослених 

  

У један од услова ефикасног рада спада и задовољство послом јер радник може 

бити продуктиван једино ако је сам задовољан послом који обавља. Такође, 

награђивани радници се показују продуктивнијим од оних који нису били награђени. 

Када се награде деле сразмерно постигнутом учинку, продуктивност расте, уколико 

нису биле везане за учинак продуктивност опада. У колико је раднику и његовој 

породици обезбеђен висок степен материјалне и друштвене сигурности, нормално би 

било очекивати де се он поистовећује са својом организацијом и њеним интересима, те 

се у пуној мери ангажује на њеном сталном развоју.  

А како ови елементи стабилности произилазе из дохотка организација, очито је 

интерес да се он стално повећава, а могуће је само путем употребе живог и минулог 

рада.  У истом смислу делују и могућности решавања стамбених проблема запослених, 

као и могућност образовања и стручног усавршавања радника у оквиру организације. 

Па  иако ове могућности нису увек онакве какве би желели да буду, ипак су то значајни 

чиниоци који утичу да радници осећају организацију као „своју“.  

 Физички услови рада немају посебног утицаја на мотивацију. Ниједна 

мотивисаност радника не би била ефикасна, без претходне обучености радника, без 

савремених средстава за рад, без добре организованости посла и руковођења. Из тих 

разлога се закључује да мотивисаност за рад значајно утиче на резултате. Субјективне 

карактеристике радника такође могу да утичу на резултате. Социјално порекло, ниво 

образовања, пол, породични статус, материјална обезбеђеност и слично, могу утицати 

на већи број фактора који утичу на ефикасност. Очигледан пример је тај да је 

мушкарцима важнија плата, посао и сигурнија компанија, док су жене више окренуте 

послу и условима под којима раде.  

 Ликерт, на пример, износи да се комбинација високе продуктивности и ниског 

задовољства послом тешко може одржати током дужег временског раздобља због 

чињењице да таква комбинација одржава трошење људских извора организације. 
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Под тим подразумева повезаност незадовољства послом и апсентизма тј. одласка 

радника. Ако би посматрали продуктивност не само као збир појединачних учинака, 

онда би задовољство односно незадовољство показало деловање на укупну 

продуктивност организације. То значи да се продуктивност у том случају шири на 

организациону ефикасност, као ступањ у ком организација испуњава своје циљеве, а  не 

смањује своја средства и изворе. Ако посматрамо човека као биолошки систем, јасно је 

да је његова активност усмерена на самоодржавање из чега проистиче његова борба, 

његов рад као потреба да се обезбеди опстанак као услов живота, а када се обезбеди он 

се бори са још већом снагом за већу ефикасност свога рада и система коме припада 

како би себи обезбедио бољу будућност кроз већу своју ефикасност и ефикасност 

организације.  

Задаци менаџера у мотивисању људи могу се сврстати у три кључне категорије 

активности: обликовање радних задатака, осигурање објективне претпоставке и 

подстицање квалитетног извршења.  

Обликовање радних задатака и посла је врло сложен задатак менаџмента и већ у 

тој фази уграђује се различит мотивацијски потенцијал у сам посао. Мотивација за 

обављање целовитих, смислених и изазовних задатака који пружају аутономију, 

посебан допринос и сталне информације о квалитету обављања биће већа него код 

уских, рутинских задатака који не остављају простора својим истажитељима да се 

додатно искажу. Циљеви које треба постићи и стандарди контроле морају бити јасни и 

прецизни, али и изазовни да би усмеравали радно понашање. Начин на који се циљеви 

постављају (“одозго“ аутократски или у сарадњи и заједно са запосленима, 

партиципативно) битно одређују мотивацију. 

Осигурати објективне претпоставке извршења – Као што су организација рада 

и средства која се употребљавају, потребни ресурси који укључују знања и 

информације, а не само материјалне и објективне ресурсе попут сировина и слично. 

Недостатак потребних објективних претпоставки на радно понашање и учинак могу 

знатно снизити мотивацију за рад.  

 

Подстицање квалитетног извршавања задатака – Остварује се кроз увођење 

различитих фактора мотивације у радну средину. Врло важан задатак менаџера је 

праћење потреба и преференција у погледу награде коју желе примити за свој рад и 

онога што им је важно. Да би стварно могли деловати на повећање мотивације морају 

познавати и анализирати оно што запослени желе, јер су потребе и мотиви људи, 

динамична категорија. 
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13.1. Управљање учинком запослених 

 

Мотивација и учинак запослених су основни параметри за успех било које 

организације на дуге стазе. Весић (2009). каже: ,,Разлог томе је врло једноставан: 

организације остварују циљеве тако што заполени и менаџери у њима остварују своје 

радне учинке. Остваривање учинка запослених именаџера је резултат 3 кључна 

фактора:способност запослених да остваре учинак, шансе запослених да остваре учинак 

и воље или мотивације запослених да остваре учинак.“38   Мерење учинка је од кључног 

значаја у управљању организацијама јер наглашава развој и успех организације, док, с 

друге стране постоји позитиван однос између мотивације запослених и организационе 

ефикасности. 

 Прва фаза у управљању јесте планирање радног учинка који подразумева 

дефинисање општих и конкретизованих циљева и тежњи ка њиховом остварењу, кроз 

одређене облике понашања запослених који поседују различите компетенције и 

вештине.  

Реализација радног учинка представља другу фазу и подразумева остварење 

циљева који су дефинисани планирањем, односно од запослених се тражи да заврше 

посао. Да би то остварили морају отворено да комуницирају са менаџерима и на тај 

начин прикупљају и деле потебне информације. С друге стране менаџери треба да 

стварају услове који мотивишу , а то ше постићи на тај начин што воде евиденцију о 

томе како људи раде, редовно их информишу о њиховом учинку и храбре их да што 

више користе вештине које су нарочито добро развијене.  

Посебну пажњу посветићемо трећој фази процеса радног учинка- оцењивању                   

Оцењивање запослених представља прву прилику да појединац уобличи своје жеље и 

ставове и да их изнесе у комуникацији с непосредним, оперативним менаџерима. 

Запослени, не само да на тај начин добијају повратну информацију о томе како се 

оцењује њихов рад веђ могу да изразе своје потебе за обуком и стицањем нових 

компетенција или своје жеље за напредовањем у каријери. Зато је од суштинског 

значаја  да процес оцењивања компетенција буде састави део једног ширег проступка 

комуникације са менаџерима.39    

У четвртој фази преиспитивање радног учинка , менаџер и запослени разговарају 

о резултатима које је појединац остварио током периода који се процењује. Менаџер 

објашњава запосленом због чега је дошло до одређених закључака, мишљења и оцене, а 

запослени ове информације користи како би побољшао своје резултате. 

 Свака организација требало би да има себи својствен систем процене учинка у 

зависности од делатности, циљева, сврхе процењивања и других специфичности, а 

израду овог система треба поверити стручњацима, специјалистима за људске 

ресурсе.40 

                                                             
38 Весић. Д.,Специфични облици управљања људским ресурсима, институт за међународну политику и 

привреду, Београд,2009., стр37. 
39 Вукоњански, И. Идр., Приручник за управљање људским ресурсима, Савет Европе, КАнцеларија у 

Београду, Београд, 2012., Стр.28 
40 http://www.meritplan.rs/vesti/procenjivanje_uspesnosti_zaposlenih_6  

http://www.meritplan.rs/vesti/procenjivanje_uspesnosti_zaposlenih_6
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14.  Нови модели мотивације запослених у туристичким 

предузећима 

 

Конкретан одговор на питање како задржати запослене гласи: пружањем бољих 

услова од оних које сматрају да могу добити од других послодаваца.   

Пружањем послова којима су запослени задовољни и који им отварају 

могућности за напредовање у каријери, практичном аутономијом и компетентним 

линијским менаџментом реализују се праксе ефективног менаџмента људских ресурса 

којима се постижу ниже стопе обрта у односу на конкуренте који их не примјењују.    

Према томе, уколико смо спремни за револуционарне промене, а које могу 

сасвим сигурно да крену и са најмањим људским гестама, и уколико отвореног срца 

улазимо у њих – нови модели мотивације запослених у туристичким предузећима, 

улога коју оперативни менаџери имају на мотивацију запослених у првој линији 

пословања, концепт организације која учи и тимског рада – биће већ у старту добро 

позиционирани. Одувек се добрим условима за рад покушавало придобити запослене за 

себе.  Испитивање мотивације запослених значи окренутост проналажењу одговора на 

питања у вези са условима рада, атмосфером на радном месту, циљевима у каријери али 

и, уопште, у животу, критеријуима вредности и параматрима на којима почива 

доживљај успеха, како у оквиру организације у којој раде тако и у животу уопште.   

Нови модели мотивације запослених у туристичким предузећима морали би 

своје упориште наћи у:    

• Усклађивању садржаја посла са знањима и вештинама запослених.  

Императив организационог раста и развоја, подразумева рад високо посвећених 

појединаца способних да одговоре специфичним захтевима рада у тиму и „учешће“ 

организације. Усклађивањем садржаја посла са знањима и вештинама запослених 

доводи се у најужу везу са превенцијом демотивационих фактора ако прихватимо да су 

несигурност у себе и недостатак вере у властите компетенције међу снажним 

демотивационим факторима, поготово када узмемо у обзир да се таква осећања неретко 

јављају и као резултат што несклада између формалног и неформалног образовања. 

Усклађивањем овога значајно се повећава праг толеранције на фрустрације, тим пре 

уколико се вештинама и знањима придруже и интереси запослених.  

Само запослени који су сигурни у своје компетенције и задовољни на свом 

радном месту моћи ће исказати све своје социјалне вјештине и дорасти ситуацији и 

задатку који пред њих стављају како супервизори тако и колеге и гости. Један од 

начина радног мотивисања је и континуиран рад на уједначавању захтева и реалне 

шансе за њихово испуњење, као и проналажења начина за оптимизацију истих.  Овде је 

још значајно напоменути да овакво усклађивање, само по себи, има импликацију која је 

високо мотивационо дејство, где мислимо на индивидуализацију и став да је сваки 

запослени сам по себи вредан, и другачији,  те да му се као таквом мора и прићи.  
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• У омогућивању јаснијих и бољих прилика за развој каријере запослених.  

Запослени данас желе да расту заједно са предузећем. Једнако као што 

послодавце интересује колико ће запослени вредети сутра, не данас, и као што траже од 

њих да зараде више од плате,  не плату  - тако и запослени не желе више пропитивање 

шта они могу учинити за организацију већ, и  шта организација може учинити за њих. 

Пропорционално повећању апетита туриста, повећали су се и апетити запослених. 

Запослени у туристичким предузећима знају да крајњи резултат зависи управо од њих.  

Доживљај госта одређује конкурентску предност у смислу квалитета услуге, а 

спремност и способност запослених да надмаше очекивања гостију одраз су њиховог 

задовољства и испуњења на радном месту. С тим у вези потребан је континуиран рад на 

испуњењу, али и премашивању, очекивања запослених и предвиђању у вези са њима.  

Осећај сигурног радног места више није примаран разлог посвећености 

циљевима било којег предузећа, понајмање када је реч о хотелским предузећима . 

Центри за развој каријере у оквиру хотела и, уопште, брига послодавца и топ-

менаџмента о њеном даљем току, могућностима и импликацијама на живот и рад 

сваког запосленог не подразумева тек декларативно залагање за побољшање система 

стручног усавршавања и напредовања.  

Овде подразумевамо и подржавање неформалних облика усавршавања. Да би се 

носили са факторима који утичу на ефективност запослених, предузећа морају 

подржати не само формалне облике учења и усавршавања већ и неформалне, и то оне 

који гађају конкретну мету, не расипајући енергију и средства онда када томе није ни 

време, ни место.  

• У осавремењавању начина рада.  

Увођење нових начина рада који помажу раст и развој појединаца и 

организације претпостављају одговарајућу припрему с циљем мотивисања запослених 

на промене и њихово лакше увођење у целокупан пословни процес. Подразумијевамо 

ли гоод wилл, да притом нисмо испитали расположење, емоционалну ангажованост и 

посвећеност сваког запосленог уместо да потпомогнемо остварење и реализацију 

организације која учи и тимског концепта рада, заправо само продубљујемо 

проблематику истих враћајући се на причу о експлоатацији и манипулацији уз помоћ 

трендова попут свеприсутније организације која учи и тимског рада. Застарелост 

метода и техника рада, али и мотивације уопште и монотонија на радном месту воде 

безвољном рутинском обављању радних задатака лишеном унесености и личног печата 

сваког појединца, што је, како и знамо, посве недопустиво у хотелским предузећима, 

гдје целокупан успех зависи од рада запослених. Увођењем нових начина рада неће се, 

преко ноћи, решити проблеми мотивације запослених, њихове посвећености 

организационим циљевима нити ће, само по себи, доћи до усклађивања и 

хармонизације личних и колективних циљева. Осавремењавање начина рада и, уопште, 

приступа раду, али и запосленима, тек је један у низу корака које треба предузети у 

циљу појачања мотивације запослених и довођења у узрочно-посљедичну везу са 

организационом културом, оном са позитивним предзнаком.  
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• У примени праведнијих система награђивања по заслугама.  

Примена праведнијих система награђивања за заслуге такође одређује праг 

толеранције на фрустрације, али и живот заспослених са осталим члановима предузећа 

који нису прецењени у односу на њих. Тенденција да запослени све чешће баратају са 

релативним значајем награда насупрот схватању које подржава традиционална 

економска теорија о апсолутном износу говори у прилог истицању значаја праведног 

система и инсистирању на придржавању основних постулата истог.  

Запослене ће бити лакше мотивисати на рад, изванредно залагање, прихватање 

промена и властите иновације само уколико имају непоколебљив став у питању 

једнаког и праведног третмана од стране своје организације, поготово имамо ли у виду 

непристојна преузимања и, уопште, миграцију радне снаге.   

Туристичким предузећима су потребни лојални људи у редовима свих 

запослених и дуж целе хијерархије, која упркос децентрализацији као таквој, и даље 

може имплицирати извесне баријере.  Систем награђивања мора укључити запослене на 

свим нивоима, али би, исто тако, требао укључивати и сезонску радну снагу. Са њима 

хотелско предузеће повећава своју општу продуктивност, и то брзом реакцијом на 

промене у тражњи, а које траже и то повећање радне снаге.  

• У програмима  испитивања организационе културе.  

Програмима  испитивања организационе културе ради се на (раз)откривању 

приступа, дефинисању јаких и слабих страна у развоју људских ресурса а у циљу 

мотивације запослених и поспјешењу њихове преданости предузећу и резултатима 

исте.  Циљ је идентификовати кључне димензије за успех са аспекта запослених, 

њихове перцепције, вредности, веровања, понашања, навике.  Бренд и реноме сваког 

туристичког предузећа зависе умногоме од организационе културе.   

Према томе, само предузећа која организују традиционална дружења, и интерне 

облике зближавања карактеристичних за одређени бренд или хотел, а који су изазвани 

жељом и напорима да се смање и ублаже тензије и баријере на релацији топ-менаџмент 

: људи у првој линији пословања, на правом су путу да и у пракси, не само 

декларативно, актуелизују осавремењавање мотивационих модела, метода и техника; на 

правом су путу да оду и корак даље дајући им свој печат и допринос целокупној борби 

за хуманизацијом пословања.  

Ефективан и стваралачки рад, свестран развој појединаца и организације,  

разумевање и сарадња запослених на свим нивоима у оквиру туристичког предузећа 

претпостављају нове моделе мотивације запослених, неопходних за имплементацију 

идеје о организационој култури, оној која помаже раст и развој организације и њено 

позиционирање на тржишту као  препознатљив и хуман бренд 
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Закључак 

 

Све веће захтеве и изазове пред менаџере људских ресурса стављају сталне 

технолошке и тржишне промене. Конкуренција је огромна, а пословање се неретко 

своди на борбу за опстанак туристичких организација. У таквим условима, разумно и 

ефективно управљање људским ресурсима представља  темељ сваког успешног 

пословања.  

У циљу доказивања опште хипотезе у овом раду у којој се наглашава да су 

људски ресурси најважнији ресурс предузећа, и да је од изузетног значаја улагање у 

обуку, начине мотивисања и задовољства запослених у циљу остваривања 

индивидуалних и организационих циљева и интереса. Анализирањем домаће и стране 

стручне литературе из ове области и на основу спроведеног истраживања дошли смо до 

следећих закључака.  

На глобалном тржишту рада људски капитал представља основ конкурентске 

предности. Менаџмент  људских ресурса има задатак да организује и мотивише 

запослене у организацији, да би они постигли високе резултате и дали свој максимални 

допринос остварењу организационих циљева. Успешне организације постају оне чији 

менаџмент за људске ресурсе уме брзо да одреагује на унутрашње и спољашње 

промене које утичу на развој неке организације. Обука или тренинзи запослене уче 

вештинама, понашањима и специфичним знањима који су неопходни за обављање 

посла. 

Правилно мотивисати запослене је од изузетне важности. Проблем мотивације је  

компликован проблем, јер је врло тешко одредити шта је то што покреће човека на рад 

и шта га чини задовољним.   Теорије мотивације настају из потребе да се објасни 

људско понашање, а све у циљу остваривања успеха.  

Како би мотивисали своје запослене менаџери користе разне материјалне и 

нематеријалне технике. Међутим, приликом употребе техника потребно је бити обазрив 

и добро сагледати потребе запосленог.  Менаџери награђују своје запослене,  како би 

они постигли више циљеве организације, такође како би мотивисали и створили 

пријатну атмосферу за појединца или групу, задржали кључне људе у организацији, 

наградили ефикасност у циљу понављања. Не постоји идеалан систем награђивања, 

постоји систем који је добар данас, под данашњим околностима. Систем награђивања 

треба да подстакне жељено понашање запослених у складу са циљевима предузећа. 

Такође, јако је битно да се запослени награђују само за изванредне резулате, а не за 

постигнуте резултате који су се од њега очекивали. Бројне су мотивационе технике, а у 

основи се деле на материјалне и нематеријалне. Материјалне компензације 

представљају темељ и неопходну основу мотивације, али не и довољну будући да за 

већину људи постају све важнијие тзв. потребе вишег реда, као што су: развој и 

потврђивање властитих способности, могућност аутономије, уважавање личности.  
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Према теоријама мотивације, најбитнији параметар према којем треба одредити 

како мотивисати запосленог, је да он може да задовољи основне, егзистенцијалне 

потребе. Исти мотиватори неће одговарати сваком запосленом, јер они зависе од 

економског статуса запосленог, културне припадности и слично. Запослене, у земљама 

у којима је економија слабо развијена, највише ће мотивисати новчане награде, у виду 

повишица, бенефиција и слично, док у земљама са развијеном економијом, где 

запослени својом платом могу да задовоље основне потребе, доста је развијена и 

употреба нематеријалних награда.  

Ако нешто мотивише једног запосленог, то не значи, да ће мотивисати и друге 

раднике. Такође, потребно је узети у обзир и појединачна очекивања запослених. 

Међутим, утврдити мотиваторе појединаца, или појединих друштвених група, није ни 

мало лако. Да би сазнали више о мотиваторима стручњаци су спровели бројна 

истраживања.  

  Може се закључити  да без мотивисаности нема ни успешне организације 

процеса рада. Ипак, о хијерархији фактора мотивације за рад у условима организације 

не можемо говорити због различитости међусобних одоса мотиватора, ипак њене 

основне контуре познајемо. Технички услови рада и међуљудски односи, решена 

стамбена питања, личне зараде и сам принцип расподеле имају одређеног удела у 

подстицању за рад. Међу факторима који имају карактер самореализације најзначајнија 

је могућност напредовања, у смислу стручног усавршавања и преузимања одговорних и 

сложених послова. Може се закључити да радници са личном мотивацијом за рад 

постижу боље радне резултате, мада ни повратну везу не треба занемарити. Већа 

успешност у обављању посла вишеструко делује на радника. Кроз њу радник је у 

прилици да оствари већу самоактуализацију, да брже напредује. Радна успешност 

доприноси бољем ставу према послу који се обавља што утиче и на укупну радну 

активност. Позитиван став према послу се манифестује кроз повећану мотивацију за 

рад. 

Запослени, односно, људи, су ти који су будућност, ресурс који траје и у који се 

улаже. Ресурс који ствара предност. Ако се створе услови у којима ће запослени бити  

мотивисани, они ће се саживети са туристичким предузећем у коме раде, осећаће се као 

њен важан део, и због тога ће бити мотивисани да пруже свој максимум јер ће 

корпоративни циљеви бити у складу са циљевима појединца. Зато указујемо на 

неопходност за улагањем и развојем стратегија мотивације, едукацијом руководећих 

кадрова, и ширењу свести о поменутим мотивационим стратегијама на домаћем 

тржишту рада.  

Људи су једини активан фактор у свим прошлим, садашњим и будућим 

променама: као мотиватори, реализатори и корисници тих промена. Зато је важно 

посветити се изучавању људи, њихових потреба, циљева, мотива, особина итд. Човек је 

увек био и остаће најважнији чинилац пословања, у свим друштвима. Улагање у 

људски ресурс и у мотивацију за рад је оправдан трошак који се увек вишеструко 

враћа. 
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