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Сажетак исправке: Исправка се односи на додате изворе литературе за поједине пасусе – делове рада. 
Додати извори су означени. Грешка је настала омашком у обради текста, због чега нису наведени извори
литературе за поједине делове текста. Грешку је открило уредништво часописа Анали Економског 
факултета у Суботици, на чему посебно захваљујем. Уједно изражавам жаљење због настале грешке. 
 
Сажетак: Питање у којој мери се лидерске вештине могу научити и унапредити, а у којој мери се људи
рађају с одређеним карактеристикама, једно је од најконтроверзнијих питања везаних за лидерство. У
овом раду биће разматране најзначајније особине успешних лидера, као и најважнији фактори који утичу
на формирање лидерских способности. Биће речи о персоналним карактеристикама везаним за
креирање визије, склоност ризику, креативност, самопоуздање, као и о когнитивним и психолошким
карактеристикама. Осим тога, у раду ће бити анализирании најзначајнији извори лидерских способности,
везани за генетске предиспозиције, породично наслеђе, утицај родитеља у раном детињству, али и за
радно окружење, образовање и искуство. У овом контексту, спроведено је истраживање о перцепцији и 
изворима лидерских способности у 17 организација, међу 35 лидера и 56 запослених у Републици
Србији. 
Кључне речи: лидер, лидерске способности, организација, менаџмент  
  
Abstract: The question of the extent to which leadership skills can be learned and improved, and in which a man 
with certain qualities born, is one of the most controversial issues of leadership. This paper will be considering 
the features of successful leaders, as well as the most important factors affecting the formation of leadership 
capabilities.It is going to deal with about personal characteristics related to creating a vision, willingness to 
accept the risk, creativity, self-confidence, as well as the cognitive and psychological characteristics. In addition, 
the paper will analyse the most important sources of leadership skills, related to a genetic predisposition, family 
heritage, the influence of parents in early childhood, but also influence of the work environment, training and 
experience. In this context, a survey was conducted on the perception and sources of leadership capabilities, 
through 17 organizations, including 35 leaders and 56 employees in the country. 
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Увод 

Након више деценија проучавања феномена лидерства, још увек су у овој 
области присутне многобројне контроверзе, при чему је једна од највећих везана 
за питање који су кључни фактори који утичу на развој лидерских способности, 
као и у којој мери се лидерске способности и вештине могу научити и 
развијатитоком живота, а у којој мери су оне резултат потенцијала добијених 
рођењем, односно генетских предиспозиција. Да би се одговорило на ово питање, 
неопходно је анализирати изворе лидерских особина и открити да ли пресудну 
улогу у формирању лидерских вештина имају генетика, породица, образовање, 
искуство, окружење или други фактори. Иако су на темељима дугогодишњих 
истраживања развијене многобројне теорије лидерства, које се базирају на 
проучавању утицаја ситуационих и бихевиористичких фактора, велики број 
аутора сматра да је за разумевање читавог процеса вођства од пресудног значаја 
разумевање кључних особина које чине лидера и фактора који на те особине 
утичу, односно њихових извора (Мc Кее, 2015).  

Познато је да се рано поимање лидерства заснивало на схватању да се 
лидери рађају са специфичним особинама, квалитетима и способностима, који им 
омогућавају да се наметну као вође, односно, да у испољавању лидерских 
вештина постоји извесна предодређеност. На темељу ових схватања развијене су 
тзв. теорије великог човека (great man theories), које су доминирале 
почетнимфазама истраживања лидерства, а које су заговарале становиште да се 
људи рађају као вође и да су сви велики лидери једноставно рођени с 
предиспозицијама које су их промовисале у изузетне политичке и пословне 
лидере (Yukl, 1998; Стојановић Алексић, 2016). Као потврда ове теорије 
послужила су запажања да се извесне лидерске способности испољавају врло 
рано, односно да деца већ у првим годинама живота показују тенденцију да се 
наметну као вође осталој деци у оквиру једне групe, а примећено је, такође, да се 
у појединим породицама с неуобичајено високом фреквенцијом појављују људи 
са израженим лидерским тенденцијама, што сугерише одређене генетске 
предиспозиције. Под окриљем ових схватања, развијена су истраживања људских 
особина које могу бити база за формирање лидерског потенцијала, односно 
развој лидера у оквиру предузећа и других организација, а која су довела до 
формулисања теорија које феномен лидерства објашњавају искључиво сетом 
личних особина његових носилаца, односно лидера (Стојановић Алексић, 2016).  

Иако се вођство, као вишедимензионални процес, формира под утицајем 
великог броја фактора и значајно је детерминисанокарактеристикама ситуације, а 
на њега такође значајно утичу и карактеристике следбеника (Стојановић 
Алексић, 2011; Стојановић Алексић, 2016), код великог броја аутора остаје 
уверење да је процес лидерства у највећој мери условљен особинама самог 
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лидера, као кључне фигуре и његовог суштинског носиоца (Стојановић Алексић, 
2016). Циљ овог рада јесте да се укаже на најзначајнијекарактеристике којима се 
одликују лидери, као и на најважније изворе лидерских способности, односно 
факторе под чијим се утицајем лидерске особине формирају, у покушају да 
сеутврди на које се од тих особина може утицати, односно које се од њих могу 
унапредити различитим образовним и тренинг програмима, а које се морају 
прихватити као дате и незнатно подложне променама. 

1. Особине лидера 

Иако многе савремене теорије негирају могућност дефинисања универзалних 
атрибута којима би се описао успешан лидер, евидентно је да постоје извесне 
карактеристике које одликују највећи број лидера у различитим организацијама. 
Без обзира на ситуациону обојеност атрибута лидерства, односно на чињеницу да 
поједине карактеристике могу бити релевантне у једној, а занемарљиве у другој 
ситуацији, постоје особине које су у корелацији с већом вероватноћом да лидер 
буде успешан у великом броју различитих ситуација (Erich,Tziner, 2015). 
Прецизну класификацију ових карактеристика, међутим, тешко је ограничити на 
неколико атрибута, пошто је код већине лидера управо комбинација већег броја 
особина оно што суштински одређује њихов лидерски профил.  

Једна од најзначајнијих особина успешних лидера везује се за способност 
креирања визије, која се сматра суштинском димензијом лидерског процеса, у тој 
мери значајном, да се често може употребити као својеврсни синоним за 
лидерство (Mc Kenna, 2015). Визија, као ментална слика жељене будућности, без 
обзира на облик и начин изражавања, представља пројекцију прошлог и 
садашњег стања на будућност, која, у највећем броју случајева, не мора бити 
сасвим директно и експлицитно повезана с тренутном реалношћу, aли је изузетно 
значајна за процес мотивисања следбеника. Значај визије за процес лидерства 
огледа се управо у њеној изузетној инспиративној снази, заснованој на креирању 
јаког емотивног набоја, који проистиче из осећаја сврхе и смисла постојања и 
деловања, што су неопходни предуслови ангажовања и посвећености чланова 
организације у процесу реализације дефинисаних циљева. 

Поред способности креирања ефективне визије, склоност ризикује друга 
особина лидера која се подразумева по дефиницији. Повезана је с интерним 
локусом контроле, односно веровањем лидера да су догађаји у његовом животу 
одређени много више сопственим активностима и способностима него случајним 
околностима које се не могу контролисати. Лидери с интерним локусом контроле 
ређе користе принудне и манипулативне технике утицаја, лакше прихватају 
грешке, које не сматрају лошом срећом, већ могућношћу из које могу нешто да 
науче. Од свог окружења перципирани су као особе које имају више моћи, 
управо због чињенице да имају више контроле над догађајима (Стојановић 
Алексић, 2007).  
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Самопоуздање је особинабез које се не може замислити успешан лидер. 
Сигурност у сопствене вредностии веру у своје могућности лидер пројектује на 
следбенике, подстичући на овај начин код њих поверење у успех пројекта, 
односно организације (Du Brin,2005). Лидери који поседују висок степен 
самопоуздања склони су да постављају сложеније и захтевније задатке, као и да 
више очекују од својих следбеника. Они су упорнији у настојању да остваре 
дефинисане циљеве упркос препрекама и неповољним околностима, што је 
посебно важно у кризним и неизвесним ситуацијама у којима је веома битно да 
следбеници перципирају способност и храброст лидера да се суочи са свим 
изазовима и његово уверење у позитиван исход предузетих активности. 

На листи пожељних атрибута лидера веома високо се котирају интегритет 
и кредибилитет, односно понашање конзистентно с одређеним вредностима и 
принципима, поштењем и моралом (Noves, Story, 2015). То представља примарну 
компоненту лојалности и поверења које следбеници имају у лидера, без чега би 
лидерски процес био битно нарушен или потпуно онемогућен. Поштење је један 
од најзначајнијих индикатора интегритета. Осим тога, значајни индикатори су 
спремност да се одрже обећања, да се сопствени интереси ставе у службу других, 
као и спремност да се преузме одговорност за сопствене одлуке, нарочито онда 
када оне нису довеле до жељених резултата, уместо да се кривица пребаци на 
следбенике. Истраживање у домаћим организацијама показало је да запослени у 
нашој земљи интегритет виде као најважнију особину успешног лидера. 

Ентузијазам, оптимизам и смисао за хумор јесу компоненте које у 
значајној мери доприносе успеху лидера. Ентузијазам инспирише, мотивише и 
помаже изградњи добрих релација међу члановима групе. Лидери фокусирани на 
позитивне исходе имају већи потенцијал за стимулисање следбеника, при чему се 
мора водити рачуна да се не пређе граница реалног оптимизма (Аntes, Mumford, 
2012). Хумор има улогу релаксатора, ослобађања тензије и успостављања 
приснијих и опуштенијих односа са сарадницима. Он је ефикасно средство 
демонстрирања добре воље и пријатељских намера лидера, мада, у извесном 
смислу, може представљати форму испољавања моћи, нарочито ако се појављује 
као искључива привилегија лидера.  

Флексибилност и адаптабилност као способност прилагодљивости свакој 
ситуацији управо су оно што чини лидера ефективним у различитим 
околностима. Ово подразумева могућност прилагођавања понашања екстерним 
факторима ситуације, осетљивост на спољне догађаје и брзо реаговање на 
њихову промену. Особе које поседују ову особину у стању су да манифестују 
врло различите варијанте понашања и испуњавају мултипликоване и често 
контрадикторне улоге уколико то од њих захтева специфична ситуација. У 
условима честих промена, флексибилност поприма значај једне од кључних 
карактеристика лидера (Robbins, 2010). 
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Лидери поседују висок ниво креативности, способности да се проблем 
дефинише из више углова, независно од уобичајеног модела размишљања, 
постојећих правила, рутина и категорија дефинисаних од стране других људи. 
Спремни су за константно преиспитивање свих знања и информација, односно 
свега што је научено, у складу са околностима које се стално мењају, што значи и 
избегавање некритичког прихватања туђих готових решења, без икакве провере. 
Уместо тога, лидер примењује критичко размишљање, истраживање проблема и 
ситуације из више углова и перспектива, уз интегрисање свих расположивих 
информација и алтернатива, независно од искустава из прошлости (Yаng, 2015).  

Последњих година изузетно велика пажња поклања се аспекту 
когнитивних способности лидера, који се означава као емотивна интелигенција. 
Емотивна интелигенција подразумева способност ефективног управљања 
емоцијама ради разумевања сопственихи туђих осећања и потреба и формирања 
продуктивних односа с другим људима (Goleman, 2000). Емпатија чини битну 
компоненту емотивне интелигенције и једнаје од најзначајнијих карактеристика 
лидерa,јер ефективне лидереследбеници често доживљавају као изразито 
емпатичне, без страха од показивања емоција (Schaubroeck, Shao, 2012). Ово су 
инструменти процеса утицаја, чија успешна реализација захтева разумевање 
чланова групе, њихових ставова, интересовања, понашања и осећања.Управљање 
емоцијама представља један од кључних захтева савременог лидерства и основни 
предуслов унапређења мотивације, морала и сатисфакције следбеника у 
лидерском процесу. У том смислу, многи аутори сматрају да је, са становишта 
ефективности лидерског процеса, емотивна интелигенција значајнија чак и од 
опште интелигенције (Rajah et all, 2012). 

У контексту специфичних психолошких карактеристика лидера, највећи 
број истраживача слаже се да лидери имају веома изражену потребу за моћи. Они 
налазе снажну сатисфакцију у могућности да утичу на друге људе и да 
посредством тог утицајаразвијају интензивна осећања (страха, љубави, 
задовољства, љутње, изненађења и сл.). Изражена потреба за моћи често 
кореспондира с нарцисоидним профилом личности, због чега поједини 
истраживачи верују да велики број лидера припада управо овом профилу 
(Nebicka et all, 2012). Њих одликује независност, жеља за моћи и веома изражена 
потреба за изазивањем дивљења других људи, као и екстремна потреба за 
поштовањем, укључујући ту и потребу за престижом и статусом. Имају веома 
развијен осећај сопствене важности и очекују од других да се понашају у складу 
с тим, због чега испољавају висок ниво асертивног понашања (Maccoby, 2000). 
Изражена потреба за моћи, која је карактеристична за све лидере, може бити 
реализована у две основне форме, као персонализовано и социјализовано 
оријентисана моћ. У првом случају, моћ се користи искључиво за доминирање 
над другима и остварење себичних, личних мотива, при чему се следбеници држе 
у стању константне зависности. С друге стране, лидери које одликује 
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социјализована оријентација, имају снажну потребу за моћи, али је реализују 
кроз помоћ и подршку члановима групе, подстичући тиме њихов развој и 
креирајући осећај посвећености и припадности организацији.  

2. Извори лидерских способности 

Као што је у раду поменуто, једно од најконтроверзнијих подручја лидерства 
везано је за дилему у вези с његовим изворима, односно за одговор на питање да 
ли се лидерске особине наслеђују или уче у оквиру породице и ширег социјалног 
миљеа. Ставови о овом проблему су углавном поларизовани, мада се чини да 
последњих година доминира мишљење да се одређене вештине које чине 
супстанцу лидерства могу успешно научити у оквиру различитих тренинг и 
едукативних програма. Ипак, многи аутори верују да један број особина битних 
за развој лидерског потенцијала представља део генетског кода и стиче се 
наслеђем (Стојановић Алексић, 2007). Једно раније истраживање у нашим 
предузећима показало је да више од 75% испитаника сматра да се људи рађају с 
лидерским предиспозицијама и да их је у врло малој мери могуће 
развијатикасније, током живота и рада (Шапић et all, 2009). 

Неоспорно је да поједине особине лидера имају део својих корена у 
генетици, односно наслеђу. То се односи првенствено на физичке 
карактеристике, интелигенцију, ниво енергије, поједине аспекте темперамента и 
сл. Сматра се, такође, да су специфична психолошка стања, односно 
расположење, условљена биохемијским процесима у људском мозгу, који се 
налазе под утицајем одређених група неуротрансмитера, док су њихова количина 
и функционисање одређени превасходно наследним факторима (Стојановић 
Алексић, 2007). Последњих година су све популарнија истраживања која указују 
на биолошко-неуролошке факторе лидерства, тзв. biology of leadership (Lee, 
Senior, Butler, 2012),која су показала да људи означени као лидери у својим 
групама имају знатно виши ниво неуротрансмитера који је задужен за смањење 
анксиозности, осећај задовољства и доброг расположења, што су фактори 
оптимизма, самопоуздања, емпатије и других карактеристика важних за 
успостављање добрих интерперсоналних односа, каопредуслова успешног 
лидерства (Robbins, 2003; Стојановић Алексић, 2007).  

Још једназначајна особина лидера за коју се уобичајено верује даје дата 
рођењем јесте харизма (познато је да појам харизма потиче из грчког језика и 
може се превести као „дар од Бога“). Чињеница је да се ради о скупу особина 
који је тешко прецизно дефинисати, почевши од физичких атрибута, става, 
погледа, покрета, боје гласа, преко низа психолошких карактеристика које утичу 
на то да лидер снажно привлачи људе да га следе, при чему следбеници сами 
најчешће нису у стању да прецизно дефинишу шта је то што их привлачи и због 
чега се идентификују с лидером. Управо због чињенице да харизма провоцира 
подсвесне реакције људи и даје једна од теже објашњивих компонента лидерства, 
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многи сматрају да је реч о урођеном скупу особина. Ипак, постоје аутори који 
сматрају да су кључне одреднице које дефинишу харизматичност везане за говор 
тела, ауторитарно понашање и изазивање емпатије, те да се као такве могу 
вежбати и научити (Fox Caban, 2015).  

Иако се можеприхватитичињеница да се основне карактеристике 
темперамента такође наслеђују, већина психолога се слаже да се основне црте 
карактера и особине које дају печат личности формирају у раном детињству и 
адолесценцији (Aronson, Vilson, 2013). На њихово формирање пресудни утицај 
има породица, првенствено односи с родитељима. Сматра се, на пример, да се 
изражена потреба за моћи, као изузетно битна компонента лидерског 
потенцијала, јавља код људи који су имали емотивно хладне родитеље и који су, 
због тога, морали да се непрестано доказују и боре за њихову љубав и пажњу. С 
друге стране, деца која се осећају вољено и прихваћено развијају осећај 
сигурности и самопоуздања, што се касније одражава на њихове ставове и 
понашање. Постоје и покушаји да се утврди релација између редоследа рођења 
деце и лидерског потенцијала, при чему се најчешће наводи да прворођена деца 
имају највећи потенцијал да постану лидери(Lee, Senior, Butler, 2012). Верује се 
да се капацитет за разумевање других и успостављање социјалних релација 
развија у адолесценцији, али да се основе формирају у првих пет година, док се 
потреба за моћи формира још у току прве године живота (Conger, 1992). Генетика 
има значајну улогу у формирању лидерских потенцијала, али подједнако важну 
улогу има искуство у детињству, стечено пре свега у породици (Стојановић 
Алексић, 2007).  

У породици се култивишу и усмеравају интелект, интересовања и таленти, 
а родитељи представљају прве моделе за формирање интерперсоналних вештина 
и модел лидерске улоге. Њихови стилови и понашање могу да утичу на 
формирање способности детета да размишља стратегијски, развија визију, 
мотивише и покреће друге, што представља базичне компоненте лидерског 
процеса. Родитељи својим очекивањима и демонстрирањем наклоности и љубави 
значајно утичу на дететов осећај вредности и самопоуздања, тако да се може 
рећи да се примарна мотивација за остваривањем лидерске улоге стиче у 
породици. Породична динамика може обликовати нечији осећај самопоуздања и 
потребу за моћи и тиме створити предуслов за формирање лидерских мотива, али 
то представља само потенцијал, чији развој зависи од низа других околности. 
Поред тога, постоје и друге потребе и вештине које се уче у раном детињству, а 
које, такође, представљају предуслов за развој лидерских предиспозиција. Тако, 
на пример, у том периоду се формира осећај индивидуалности и 
самоактуализације, који могу бити значајни за касније успостављање односа са 
сарадницима и следбеницима, као и за способност учења. Родитељи могу 
подстицати радозналост, истраживање и лични развој деце, охрабрујући њихове 
самосталне покушаје и награђујући њихове напоре. Овим факторима се 
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објашњава и склоност преузимању ризика – деца која су била подстицана да 
делују самостално и нису кажњавана за сваки неуспех, биће спремнија да у 
зрелим годинама самостално одлучују и преузимају више ризика, без сталног 
страха од неуспеха, што је једна од најважнијих особина лидера (Стојановић 
Алексић, 2007). 

Без обзира на несумњиво значајну улогу у формирању лидерских 
потенцијала, генетика и догађаји у раном детињству се ни у ком случају не могу 
сматрати јединим извором лидерских способности (Стојановић Алексић, 2007). 
Они могу послужити као основа, стварајући предиспозиције за развој лидерског 
профила, али у којој ће се мери овај потенцијалреализовати зависи од низа 
других фактора, међу којима су посебно важни образовање, радно искуство, 
улога ментора у организацији, тренинг програми и сл. Образовање може имати 
значајну улогу у формирању лидерских способности, и то како формално, које се 
стиче у школама, тако и различити видови неформалног образовања, које се 
може стећи ван школског система. Од лидера се захтева да поседују комплексна 
знања која нису везана искључиво за стручну област, већ и за друга подручја и 
домен опште културе (Стојановић Алексић, 2007). Чести су примери лидера који 
се нису формално образовали у областима у којима су касније постали изузетно 
успешни, али су из тих области стицали неформална знања, која су им била од 
непроцењиве помоћи у вођењу организације. 

Важан предуслов формирања лидерских карактеристика представља 
искуство у каријери, првенствено оно које се стиче у почетним годинама рада. 
Људи који су у на почетку каријере добијали могућност да се нађу у лидерској 
позицији, да ризикују, да уче из својих грешака и успешних решења, имају више 
шанси да развију лидерске вештине и касније постану успешни лидери. Тако 
стечено искуство је веома значајно у развоју широког распона вештина и 
способности неопходних за лидерство а, осим тога, они су у могућности да 
лидерску улогу сагледају из различитих перспектива и да самере своје 
потенцијале да одговоре њеним захтевима, процењујући сопствене снаге и 
слабости (Стојановић Алексић, 2007). Искуство пружа знања о послу, могућност 
да се учи од старијих лидера, односно ментора,који могу постати снажан модел 
за идентификацију, могућност да се учествује у политичким процесима у 
организацији и борби за моћ, да се разрешавају конфликтне ситуације, преговара, 
доносе одлуке. Многи успешни лидери то никада не би постали да нису имали 
могућност да се у почетку каријере, а неки од њих још у адолесцентском 
периоду, суоче са изазовима и преузму одговорност за одређене одлуке, 
чинећи,притом, често погрешне изборе, који су резултирали неуспехом 
(Стојановић Алексић, 2007).  

Када је каријера у питању, онда се као посебно значајне околности које 
доприносе унапређењу лидерских способности истичу: изазовни задаци у раним 
годинама каријере, јасан модел лидерске улоге, било позитиван, било негативан, 
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задаци који проширују знања из различитих области, присуство ментора који је 
спреман да помогне, преузимање обавеза изван основног домена одговорности, 
преузимање ризика, формални тренинг програми (Conger, 1992; Стојановић 
Алексић, 2007). Изазовни и мултифункционални задаци могу да ојачају 
самопоуздање, упорност, да повећају знање, способност успостављања 
интерперсоналних односа, осећај независности и осећај моћи. Послови који су 
скопчани с ризиком и неопходношћу брзог реаговања стварају могућност да се 
науче лидерске вештине, али и да се демонстрирају оне вештине које већ постоје, 
односно да се из масе издвоје они људи који их поседују (Стојановић Алексић, 
2007).  

3. Извори лидерских способности 

Ради утврђивања које су најзначајније особине лидера у домаћим предузећима, 
као и каква је перцепција извора лидерског потенцијала, спроведено је 
истраживање методом случајног узорка, у 17 организација у Републици Србији, у 
периоду септембар–новембар 2015. године. У истраживању је учествовало 35 
испитаника-лидера, који су анкетирани коришћењемструктурираних 
упитника.Посебан упитник подељен је запосленима у овим организацијама,да би 
се утврдили њихови ставови и перцепција најзначајнијих особина лидера 
(попунило је 56 испитаника). У обради података коришћена је дескриптивна 
статистика. Резултати истраживања представљени су табелама. 

Табела 1:Структура испитиваних организација 

Делатност 
организација Број организација Број анкетираних лидера 

Број 
анкетираних 
запослених 

Индустрија 4 9 13 
Трговина 3 6 12 
Услуге 3 7 12 
Банкарство 4 9 9 
Туризам 2 2 6 
Осигурање 1 2 4 
Укупно 17 35 56 

Табела 2: Структура лидера према полу 

Пол Мушкарци Жене 
Укупно35 24 11 
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Табела 3: Структура лидера према старости 

Старост Фреквенција 
до 30 година 2 
31–40 година 7 
41–50 година 3 
51–60 година 17 
61и више година 6 
Укупно 35 

Табела 4: Структура лидера према нивоу образовања 

Ниво образовања Фреквенција 
Основна школа 0 
Средња школа 8 
Виша школа 6 
Факултет  18 
Магистратура 2 
Докторат 1 
Укупно 35 

Табела 5: Структура лидера према типу образовања 

Тип образовања Број лидера 
Економија и менаџмент 18 
Право 5 
Техничке науке 6 
Друго 6 
Укупно 35 

 

Из претходних табела може се закључити да највећи број лидера има 
факултетско образовање(преко 50%), као и да се највећи број њих формално 
образовао у области економије и менаџмента. Ово кореспондира с утицајем 
формалног образовања као једног од важних фактора који утичу на развој 
лидерских способности. Резултати у табели 5 показују да већина лидераима 
радно искуство између 10 и 20 година (45%), али је велики број оних који имају 
искуство мање од 10 година. Ради се, дакле, о млађим људима, што говори у 
прилог чињеници да искуство може али и не мора увек бити пресудно за развој 
лидерског потенцијала.  
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Табела 6: Године проведене на лидерској позицији 

Године на лидерској 
позицији Број лидера 

0–10 година 9 
10–20 година 16 
20–30 година 5 
30–40 година 4 
40 и више година  1 
Укупно 35 

 
Занимљиво је да је највећи број лидера (83%) изјавио да у породици није 

имао чланове који су се налазили на лидерским позицијама, што је у супротности 
с главним постулатима теорија према којима се лидерски потенцијал стиче кроз 
генерације искуства у породици (табела 7). 

Табела 7: Постојање лидера у породичној историји 

Постојање лидера у породици да Не 
Укупно35 6 29 

 

Као што је у раду поменуто, постоје истраживања која доводе у везу 
редослед рођења детета у породици с лидерским потенцијалом (Lee, Senior, 
Butler, 2012). У нашем истраживању показало се да је, заиста, највећи број лидера 
(65%), рођен као прво дете у породици. За овај утицај постоје различита 
објашњења, али је најприхватљивије оно које говори о већим очекивањима 
родитеља од најстаријег детета и већем осећају одговорности код ове деце према 
млађој браћи и сестрама, што доводи до јачања предиспозиција за лидерску 
улогу. 

Табела 8: Редослед лидера као детета у породици 

Редослед детета Број лидера 
Прво 23 
Друго 6 
Треће 4 
Четвртои више 2 
Укупно 35 

 

Други део истраживања, односно упитника, укључио је питања везана за 
процену њихових персоналних карактеристика, као и фактора који су највише 
допринели развоју њихових лидерских потенцијала. Лидери су добили списак од 
27 карактеристика, дана скали од1 до 5 оценеколико се свака карактеристика 
односи на њих. Следећа табела представља аритметичке средине одговора 
испитаних лидера (табела 9). 
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Табела 9: Самопроцена карактеристика лидера 

Р.б. Карактеристике лидера Аритметичка средина 
1 Професионализам 4,39 
2 Поштење 4,31 
3 Комуникативност 4,19 
4 Флексибилност 4,01 
5 Такмичарски дух 3,93 
6 Независност 3,92 
7 Упорност 3,85 
8 Креативност 3,82 
9 Одговорност 3,80 
10 Организационе способности 3,72 
11 Самопоуздање 3,70 
12 Склоност ризику 3,69 
13 Истрајност 3,68 
14 Емпатија 3,67 
15 Преговарачке способности 3,66 
16 Образовање 3,66 
17 Тачност 3,63 
18 Перфекционизам 3,59 
19 Стрпљење 3,56 
21 Брзина реаговања 3,54 
22 Амбиција 3,49 
23 Харизма 3,29 
24 Прихватање неуспеха 3,15 
25 Смиреност 3,05 
27 Пријатна спољашњост 2,15 

 
Из табеле се може закључити табеле да су лидери као најрелевантније 

карактеристикенавели: професионализам, поштење, комуникативност и 
флексибилност. Као најмање значајне оценили су харизму, прихватање неуспеха, 
смиреност и пријатан физички изглед. 

Трећи део упитника обухвата питања која су дизајнирана како би се 
извукао закључак о томе који је сегмент живота, рада, комуникације с другима и 
карактеристика лидера имао најзначајнији утицај на чињеницу да је особа 
постала лидер у својој организацији. Упитник је садржао дванаест фактора, 
алидери су оцењивали њихов значај на скали од 1 до 5. Аритметичке средине 
оцена су наведене у табели 10. 

Табела 10: Фактори који су највише утицали на лидере да развију своје лидерскеспособности 

Р.б. Фактори који су утицали на лидере да развију 
своје лидерскеспособности Аритметичкасредина 

1 Изазован посао 4,48 
2 Подршка родитеља у детињству 4,45 
3 Слобода у доношењу одлука 4,32 
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4 Коришћење знања и вештина 4,19 
5 Напредовање у хијерархији 4,01 
6 Преузимање ризика у каријери 3,97 
7 Формално образовање 3,87 
8 Подстицаји из вршњачке грпе 3,81 
9 Живот у подстицајном окружењу 3,69 
10 Такмичарски дух с другом децом у породици 3,62 
11 Неформално образовање 3,31 
12 Подстицаји од ментора  2,20 

 

Изазован посао и подршка родитеља у детињству су у самом врху фактора 
који су утицали на лидере да развију лидерски потенцијал. Добро формално 
образовање заузело је седму позицију, што указује на чињеницу да лидери у 
Србији не сматрају да је образовање имало кључну улогу у њиховом успеху на 
лидерској позицији (иако смо видели да је највећи број лидера који је учествовао 
у устраживању факултетски образован). Ниску позицију заузело је и неформално 
образовање, али и подстицаји ментора, што је у супротности с увреженим 
претпоставкама о доприносу ових фактора развоју лидерских способности.  

Табела 11: Најзначајније карактеристике лидера са становишта следбеника 

Р.б. Карактеристике лидера Аритметичкасредина 
1 Поштење 4,49 
2 Емпатија 4,39 
3 Образовање 4,37 
4 Флексибилност 3,98 
5 Креативност 3,96 
6 Професионализам 3,89 
7 Упорност 3,87 
8 Склоност ризику 3,80 
9 Одговорност 3,78 
10 Организационе способности 3,75 
11 Самопоуздање 3,70 
12 Смиреност 3,69 
13 Такмичарски дух 3,68 
14 Независност 3,67 
15 Харизма 3,66 
16 Комуникативност 3,65 
17 Истрајност 3,64 
18 Перфекционизам 3,63 
19 Стрпљење 3,59 
21 Преговарачке способности 3,51 
22 Тачност 3,49 
23 Брзина реаговања 3,36 
24 Прихватање неуспеха 3,27 
25 Амбиција 3,11 
27 Пријатна спољашњост 2,27 
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Следбеници су, очигледно, имали нешто другачије виђење 
најзначајнијих карактеристика као предуслова за развој потенцијала 
успешнихлидера. Они су највишим оценама вредновали поштење, затим 
емпатију и образовање, док је, као и код лидера, пријатна спољашњост, односно 
физички изглед, на последњем месту (табела 11). Ове разлике су последица 
чињенице да следбеници перципирају особине лидера из перспективе сопствених 
потреба и жеља, због чега су највишим оценама вредновали карактеристике које 
су највише повезане с њиховим статусом у односу на лидере. 

Као и за велики број других истраживања у Србији, најзначајнија 
ограничења везана су за недовољну величину узорка, која је резултат 
неспремности потенцијалних испитаника да учествују у истраживању, било због 
недостатка времена, било због других разлога. Будућа истраживања требало би 
да обухвате знатно већи број испитаника, као и упитнике проширене додатним 
питањима, која би помогла да се још детаљније размотре најзначајнији фактори 
који утичу на развој лидерског потенцијала менаџера у домаћим организацијама.  
Закључак 

Мада су многи савремени аутори скептични у погледу могућности дефинисања 
универзалних атрибута успешног лидера, евидентно је да постоје особине које су 
заједничке за велики број лидера у различитим организацијама. Упркос 
чињеници да значај појединих карактеристика варира од ситуације до ситуације, 
постоје особине које се могу приписати највећем броју успешних лидера, али је 
њихову сасвим прецизну класификацију врло тешкоизвршити. Разлог томе 
заснива сена чињеници да је код највећег броја лидера лидерски профил одређен 
комбинацијом атрибута физичког, когнитивног, психичког и менталног склопа, 
као и да је скоро немогуће направити листу особина која би била заједничка за 
све лидере. 

Без обзира на чињеницу да се лидерство не може посматрати искључиво 
кроз призму физичких и менталних карактериска лидера, несумњиво је велики 
утицај његових особина на избор одговарајућег стила, као и организационе 
културе (Јанићијевић, 2011; Стојановић Алексић, 2016). Иако данас још 
увекпостоји дилема у погледу тога да ли се лидерске особине примарно 
наслеђују или стичу у току живота, многи аутори су спремни да тврде да се 
лидерство првенствено учи. С друге стране,не може се у потпуности занемарити 
ни утицај генетских фактора и породичне динамике на његово формирање. 
Очигледно је да се под дејством једних и других детерминанти обликују 
специфични обрасци понашања лидера, тако да се може закључити да су и бројне 
бихевиористичке теорије, с данас већ класичним моделима вођства, заправо 
рефлексија персоналних карактеристика лидера. Ове карактеристике формиране 
су под утицајем личних особина лидера, али и образовања, искуства, тренинга, 
организационог контекста и слично. 
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Истраживање у домаћим организацијама показало је да лидери сматрају да 
су на развој њиховог лидерског потенцијала подједнако значајан утицај имали 
породица и радно окружење, а да се у погледу најважнијих особина истичу 
професионализам, поштење, комуникативност и флексибилност. 
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Summary  

Regardless of the fact that the leadership cannot be seen solely through the prism of 
physical and mental characteristics of leaders, undoubtedly there is a major impact of 
its quality on the selection of the appropriate style and organizational culture. Although 
today there is still a question whether the leadership qualities are primarily inherited or 
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acquired in the course of life, many authors are willing to argue that leadership is 
primarily teaches. On the other hand, the influence of genetic factors and family 
dynamics on potential formation of leadership cannot be completely disregarded. It is 
obvious that under the influence of both other determinants are shaping specific forms 
of behaviour leaders, so it can be concluded that a number of behavioural theories, with 
the now traditional models of leadership, are actually a reflection of personal 
characteristics of leaders. These characteristics were formed under the influence of 
personal characteristics of leaders, but also education, experience, training, 
organizational context, etc. Research in local organizations found that leaders feel that 
the development of their leadership potential, equally significant impact had family and 
work environment, and that is about the most important feature thathighlights the 
professionalism, honesty and communicativeness flexibility. 
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