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Апстракт: Основна хипотеза од које 
се кренуло у раду јесте оцена очекивања 
и перцепције гостију који бораве у бео-
градским хотелима, јер је за хотелско 
предузеће и његову конкурентску позици-
ју од суштинске важности обезбедити 
квалитетну  услугу. Такав приступ омо-
гућава оставривање дугорочних циљева 
на променљивом тржишту. Управо због 
тога хотели уводе стандарде пословања 
и пружања услуга које премошћавају јаз 
између перцепције и доживљаја тури-
ста о квалитету услуге са једне стране 
и менаџмента и запослених у хотелу са 
друге стране. У овом истраживању се 
користила метода испитивања – лични 
интервју, зa утврђивање ставова и са-
тисфакције гостију квалитетом услуга 
која је спроведена у форми студије случа-
ја на примерима београдских хотела. Ем-
пиријским истраживањем потврђена је 
хипотеза истраживања да је квалитет 
услуга у хотелијерству кључан фактор 
за постизање и превазилажење очекива-
ња потрошача, те да је улога менаџмен-
та у откривању и отклањању пропуста 
од изузетне важности за сатисфакцију 
потрошача. Верујемо да резултати ис-
траживања могу користити менаџмен-
ту наведених хотела, али и да на основу 
свих података, можемо недвосмислено 
закључити колики је значај потрошачеве 
перцепције квалитета услуга.

Кључне речи: квалитетуслуга, хоте-
лијерство, перцепција туриста, сатис-
факција потрошача, хотелска услуга, 
стандарди пословања.
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УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА У ОДАБРАНИМ
БЕОГРАДСКИМ   ХОТЕЛИМА

QUALITY MANAGEMENT IN SELECTED BELGRADE HOTELS

Abstract: The basic hypothesis in the pa-
per is the assessment of the expectations and 
perceptions of the guests who are staying in 
Belgrade hotels, since it is essential for a hotel 
company and its competitive position to pro-
vide a quality service. This kind of approach 
allows the achievement of long-term goals in 
the changing market. That is the reason why 
hotels are introducing management and ser-
vice standards that bridge the gap between 
perceptions of tourists and their experiences 
regarding the quality of services on one hand, 
and management and hotel staff on the other. 
In this research was used the test method - 
personal interview, to determine the attitudes 
and satisfaction of guests with the quality of 
services. The test was conducted in the form 
of a case study on the example of Belgrade 
hotels. Empirical research has confirmed the 
hypothesis of research that the quality of hotel 
services is a key factor in achieving and over-
coming consumer expectations, and that the 
role of management in detecting and remo-
ving failures is of paramount importance for 
consumer satisfaction. We believe that the re-
sults of the research can be used by the mana-
gement of the mentioned hotels, but also that 
on the basis of all the data, we can undoubte-
dly conclude the importance of the consumer’s 
perception of the quality of services.

Key words: service quality, hotel manage-
ment, tourist perception, customer satisfacti-
on, hotel service, business standards
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Увод

Традиционални приступ управљања 
квалитетом у хотелијерству не задовољава 
потребе савременог хотелског предузећа. 
Наглашена је потреба развоја старегијског 
менаџмента, оперативног менаџмента, 
маркетинга и организације, за све секторе, 
а нарочито за терцијарни сектор. Приме-
на савремене маркетиншке концепције, 
оријентисане на потрошаче, у суштини се 
односи на задовољавање њихових потреба 
и жеља, кроз пружање квалитетног дожи-
вљаја и боравка.

Успешни понуђачи услуга налазе се 
пред задатком да пружају услуге већег 
квалитета од очекивања потрошача да би, 
на тај начин, извршили диференцирање 
услуга у односу на конкуренцију. Понуда 
услуга високог квалитета доводи до пове-
ћања сатисфакције потрошача, већег броја 
лојалних потрошача и значајног повећања 
добити. Менаџмент услуга представља 
способност осмишљавања и обликовања 
понуде и стратегије услуга и с тим у вези 
процес пружања услуга. Успешни понуђа-
чи услуга налазе се пред задатком да пру-
жају услуге већег квалитета од очекивања 
потрошача да би на тај начин извршили 
диференцирање услуга у односу на конку-
ренцију.

За хотелско предузеће и његову конку-
рентску позицију од суштинске важности 
је обезбеђивање квалитета услуга. Стан-
дард одсуства грешака подраумева да се 
предузеће фокусира на превенцију гре-
шака уместо на њихову корекцију (Кро-
зби, 1989: 21.). У савременим условима на 
туристичком тржишту, наступ хотела у 
великој мери заснива се на процесу пости-
зања конкурентске позиције и обезбеђи-
вању опстанка. Међутим, постизање кон-
курентске позиције за хотелско предузеће 
представља низ континуираних процеса 
усмераних ка крајњем циљу, а то је кре-
ирање задовољства корисника његових 
услуга.

Ако пођемо од претпоставке да је „до-
живљај, односно искуство које туриста 
стиче у туристичкој дестинацији, фунда-

менталан производ у туризму” (Попеску, 
2011: 63.), онда хотел пружањем услуга у 
дестинацији учествује у креирању таквог 
доживљаја. Иако туриста не долази у де-
стинацију због хотела, он представља ва-
жан елемент туристичке услуге, као и ва-
жан фактор креирања квалитетног иску-
ства и доживљаја током путовања. Поред 
атрактивних и комуникативних фактора 
туристичке дестинације, рецептивни фак-
тор представља неопходан и чврст осло-
нац квалитетног туристичког доживљаја.

Предмет истраживања је био квалитет 
услуга одабраних београдских хотела и де-
финисање његовог утицаја на потрошаче. 
Основни циљ овог рада је да се оцене оче-
кивања и перцепције гостију који бораве 
у београдским хотелима, израчунавање 
разлике између доживљеног и очекиваног 
квалитета услуге и утврђивање детерми-
нанти квалитета које су најзначајније за 
потрошаче. 

Управо из тог разлога неопходно је ука-
зати на важност успостављања система у 
хотелским предузећима, који свакако мора 
бити усклађен са сталним променама у ту-
ристичкој тражњи. Такве промене воде ка 
прилагођавању развојне политике у хоте-
лијерству и то кроз успостављање система 
квалитета хотелских услуга, као важног 
фактора тржишног наступа.

У тежњи за побољшањем квалитета 
услуга у хотелима, менаџери се веома че-
сто сусрећу са проблемом мерења квали-
тета услуга. Прво, менаџери у хотелу често 
не знају које димензије квалитета су им 
значајне за оцењивање квалитета услуга и 
друго, менаџери најчешће немају поуздане 
методе за утврђивање очекивања и пер-
цепције гостију у погледу квалитета хотел-
ских услуга. 

Методологија

Полазећи од дефинисаних циљева и 
хипотезе, одређен је методолошки оквир 
рада као сет техника и метода које су 
обезбедиле објективност истраживачког 
процеса. У раду су коришћене следеће 
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мероде: анализа, синтеза, дедукција, ин-
дукција, анализа садржаја, метод класи-
фикације, студија случаја, метод анкете, 
статистички метод и интервју. 

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

Основа за спровођење методе испи-
тивања су стандардизовани упитници 
са једноставном или дуплом скалом. Код 
једноставне скале се, по правилу, уз по-
моћ Ликертове скале обухвата запажање 
квалитета, имајући у виду поједине атри-
буте или укупно очекивање потрошача 
пре коришћења услуге и то се упоређује 
са искуствима након пружене услуге. На 
основу дупле скале развијен је један од 
најпознатијих мултиатрибутивних по-
ступака за мерење квалитета услуге под 
називом SERVQUAL. 

Емпиријско истраживање је урађено 
у форми студије случаја на примерима 
одабраних београдских хотела. Изврше-
но је анкетно истраживање сатисфакције 
потрошача у периоду од половине априла 
до краја маја 2017. године у вези са испо-
рученом услугом.

Питања садржана у анкетном упит-
нику су формулисана тако да се добијени 
резултати односе на степен сатисфакције 
појединим деловима услуге, као и ком-
плетном услугом.

У остваривању наведених циљева ко-
ришћени су различити научни методи и 
то: индуктивно-дедуктивни метод, метод 
компарације и метод статистичке анали-
зе података.

У илустровању појединих закључака 
коришћена је студија случаја (case study).

Мерење квалитета услуга

Мерење квалитета услуге врши се по-
моћу одговарајућих индикатора квалите-
та. Притом се најпре утврђују димензије 
квалитета услуга које су релевантне за 
потрошаче, а затим се утврђују стварно 

настали трошкови и приноси квалитета. 
Под појмом мерења подразумева се 

примена апарата или инструмента за ме-
рење. У суштини, мерење значи упоре-
ђивање нечега што је непознато са нечим 
нормираним, познатим. Полазна тачка за 
циљно усмерени систем мерења морају 
увек да буду димензије квалитета које по-
трошач очекује и које стварно доживљава. 
Према томе, индикатори за мерење ква-
литета морају да буду усмерени како на 
аспект услуга који се односи на производ, 
тако и на онај који се односи на процес. 

У поређењу са оценом квалитета ма-
теријалних учинака, потрошачи не оце-
њују квалитет услуге само помоћу квали-
тета резултата, него у процес оцењивања 
улазе и парцијални квалитети потенција-
ла и процеса. Због комплексности квали-
тета услуге, успех истраживања квалите-
та зависи од операционализације појма 
квалитета. Квалитет се може мерити 
коришћењем већ постојећих података у 
предузећу, оценом од стране запослених, 
потрошача и институција.

Мерење степена сатисфакције потро-
шача, односно његовог задовољства или 
незадовољства, представља комплексан 
процес, јер степен сатисфакције зависи 
од потрошачевих аспирација и очекива-
ња, односно мера сатисфакције предста-
вља субјективну категорију (Милисавље-
вић et al., 2009: 54).

Анализа сатисфакције  
потрошача - анкетно истраживање

Опис истраживања: истраживање је 
обављено у периоду од половине априла 
до краја маја 2017. године, у београдским 
хотелима: „La Petit Piaf ”, „Rex”, „Slavija 
Garni”, „Славија”, „Парк” и „Праг”. Гости 
су замољени да  на рецепцији хотела по-
пуне анкетне упитнике.

Предмет истраживања је степен за-
довољства гостију појединим аспектима 
услуге. 

Техника истраживања је анкетира-
ње. Анкетни листићи садрже једанаест 
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исказа, које је потребно оценити помоћу 
Ликертове петостепене скале од 1-5. Го-
сти треба да, у складу са степеном сла-
гања или неслагања, заокруже одговара-
јући број, где је 1 - уопште се не слажем; 
2 - делимично се не слажем; 3 - не знам; 
4 - делимично се слажем и 5 - потпуно се 
слажем.

Циљ истраживања је да се утвр-
ди степен задовољства госта појединим 
аспектима пружене услуге, као и укуп-
ном услугом током боравка у конкрет-
ном хотелу. 

Резултат истраживања
Дистрибуирано је укупно 190 анкет-

них упитника. Упитник су попунила 124 
госта, што чини 65,26%. Податке су при-
купили и анализирали аутори рада.

У прилогу је дат пример анкетног 
упитника.

Пред собом имате упитник са пита-
њима која би требало пажљиво прочи-
тати и одговорити, тако што ћете прецр-
тати знаком х или заокружити један од 
понуђених одговора

 (скала 1- 5)

Табела 1. Пример анкетног упитника
Процените степен слагања кроз следеће исказе:
1- уопште се не слажем ,2 -  делимично се не слажем, 3 -  не знам,  4. - делимично 
се слажем,  5 - потпуно се слажем..

1. Хотел има погодну локацију и добру приступачност. 1 2 3 4 5

2.
Екстеријер хотела и непосредно окружење су визуелно 
привлачни (спољни изглед зграде, фасада, зелене 
површине)

1 2 3 4 5

3. Ентеријер хотела је визуелно привлачан (размештај 
просторија, изглед уређаја и опреме, декорације). 1 2 3 4 5

4. Квалитет хране и пића  задовољавају  потребе гостију. 1 2 3 4 5

5. Собе, купатила, просторије за услуживање хране и 
пића и запослени у хотелу су чисти и уредни. 1 2 3 4 5

6.  У хотелу постоје одговарајући садржаји за рекреацију 
гостију (базен, теретана, спортски терени и сл.). 1 2 3 4 5

7. Запослени у хотелу пружају услугу у обећаном времену. 1 2 3 4 5

8. Запослени у хотелу показују разумевање за проблеме 
гостију. 1 2 3 4 5

9. Запослени у хотелу су увек спремни да помогну гостима. 1 2 3 4 5

10. Гости хотела се осећају сигурно у хотелу (лична и 
материјална сигурност). 1 2 3 4 5

11. Запослени у хотелу се опходе према гостима
искрено и саосећајно. 1 2 3 4 5

Резултати  и  дискусија

Хотел „Le Petit Piaf ” (3*) налази се у 
самом срцу Београда, у боемској четвр-
ти Скадарлија. У непосредној близини су 
најважније локалне културне знаменито-
сти: Кнез Михајлова улица, Калемегдан-

ска тврђава, Трг Републике и други попу-
ларни београдски локалитети.

Хотел „Le Petit Piaf ” je комплетно у 
породичном власништву (family run). 
Укупан смештајни капацитет чини: 7 ве-
ликих соба, 5 апартмана и 6 малих соба. 
Сврстан је у трећу категорију (3*).
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Графикон 1. Утврђивање степена задовољства туристе након  
испоручене услуге у хотелу „La Petit Piaf ” у Београду

Анкету је попунио 31 испитаник. 
Просечна оцена појединих аспеката 
услуге је 4.52, што се може узети као ап-
солутна просечна вредност оцена услуга. 
Уочено је да су скоро максималном оце-
ном оцењени искази који се односе на ло-
кацију и екстеријер хотела (4.97), док су 
нешто нижом оценом оцењени ентеријер 
хотела (4.93) и квалитет хране и пића 
(4.90). Пад у просечној оцени уочавамо 
код вредновања односа запослених пре-
ма гостима, у смислу ажурности, разуме-

вања и спремности да помогну (4.71). Још 
нижу просечну оцену имају искази који 
се односе на сигурност у хотелу (4.68), као 
и уредност хотелских просторија и запо-
слених (4.55). Очекивано најнижу оцену 
има исказ који се односи на поседовање 
садржаја за рекреацију госта (1.87). То 
можемо образложити чињеницом да хо-
тел не поседује горенаведене садржаје, те 
да је могуће користити услуге спа центра 
који није у склопу хотела.

Графикон 2. Утврђивање степена задовољства туристе након  
испоручене услуге у хотелу „Rex” у Београду
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Хотел се налази у центру града, у не-
посредној близини Београдског сајма, 
конгресног центра „Сава”, главне желе-
зничке и аутобуске станице, као и амба-
сада Шведске, Француске и Канаде.

Располаже са укупно 89 соба и 4 
апартмана. Све собе имају купатило, те-
лефон, клима уређај, мини бар. Сврстан 
је у трећу категорију (3*).

Анкету је попунило 28 испитаника и 
након обраде утврђена је просечна оце-
на хотела 4,07. Натпросечно је оцењено 

разумевање запослених за госте  хотела 
(4,57); осећај сигурности у хотелу (4,39);  
искрено и саосећајно опхођење према 
гостима (4,29); квалитет хране и пића 
(4,25); уредност простора и запослених 
(4,18); спремност запослених да помогну 
гостима (4,11). Испод просека су оцење-
ни садржаји за рекреацију и локација и 
приступачност (3,86); пружање услуге у 
обећаном времену (3,96); привлачност 
ентеријера (3,82) и екстеријер хотела 
(3,53).

Хотел „Парк” се налази у самом цен-
тру града и својом атрактивном локаци-
јом и одличном  позицијом нуди један 
прави „парк-одмор”, мир и релаксацију.

У свом саставу има 122 собе и 3 апарт-
мана. Опремњен је савременом фитнес, 
wellness и спа зоном.

Припада групи хотела треће катего-
рије (3*).

Анкету су попунила 22 испитаника и 
просечна оцена хотела је 4,26.

Највишом оценом (4,59) оцењени су 

разумевање за проблеме гостију, као и 
искрено и саосећајно опхођење запосле-
них. Потом, спремност запослених да 
помогну гостима (4,50), ентеријер хотела 
(4,45); као и локација и приступачност, 
пружање услуге у обећаном времену и 
осећај сигурности у хотелу (4,41). Ексте-
ријер хотела, као и уредност просторија 
и запослених (4,36). Нижим оценама оце-
њен је квалитет хране и пића (4,00) и са-
држаји за рекреацију гостију (2,77).

Графикон 3. Утврђивање степена задовољства туристе након  
испоручене услуге у хотелу „Парк” у Београду
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Хотел „Праг” је смештен у срцу Бео-
града, на пешечкој је удаљености од нај-
значајнијих знаменитости, споменика, 
институција, провода и шопинга. Један је 
од најстаријих београдских хотела. Због 
лепоте саме грађевине објекат је под за-
штитом Завода за заштиту  споменика 
културе града Београда.

У свом саставу има породичне собе, 
супериор двокреветне собе, двокреветне 
собе са брачним креветом, једнокреветне 
стандард собе, eкономске једнокреветне 
собе и апартмане.

Сврстан је у другу категорију (4*).
Анкету је попунио 21 испитаник и 

просечна оцена хотела је 4,19.

Графикон 4.Утврђивање степена задовољства туристе након  
испоручене услуге у хотелу „Праг” у Београду

Највећу оцену  је добило разумевање 
запослених за проблеме гостију (4,62), 
потом хигијена хотела и лична и мате-
ријална сигурност (4,57). Натпросечно 
је оцењена и локација хотела (4,52), по-
том пружање услуге у обећаном времену 
(4,48), док су искази „запослени су увек 
спремни да помогну гостима“ и „опходе 
се према гостима искрено и саосећајно“ 
добили (4,38). Квалитет хране и пића је 
око просечне оцене (4,24). Испод про-
сечне оцене оцењен је екстеријер (4,09) и 
ентеријер (4,00), док су најнижом оценом 
оцењени садржаји за рекреацију (2,29).

Графикон 5. Утврђивање степена задовољства туристе након  
испоручене услуге у хотелу „Славија Гарни” у Београду
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Хотел „Славија Гарни” налази се у 
центру Београда и потпуно је прилагођен 
захтевима пословних људи. Бројне зна-
менитости налазе се на пешачкој удаље-
ности од хотела, као што су: Храм Светог 
Саве, Музеј Николе Тесле, Народна банка 
Србије. У свом саставу има 80 комфор-
них соба и 11 пространих апартмана. 

Припада групи хотела треће катего-
рије (3*).

Анкету је попунило 16 испитаника и 
просечна оцена хотела је 4,24.

Највишом оценом је оцењено разу-
мевање запослених за проблеме гостију 
(4,88), потом спремност запослених да 
помогну гостима (4,75), искрено и саосе-
ћајно опхођење запослених (4,69). Нешто 
нижим оценама су оцењени искази: „за-
послени пружају услуге у обећаном вре-
мену“ (4,56), локација и квалитет хране 
и пића (4,50) и лична и материјална си-
гурност (4,44). Испод просечне оцене је 
хигијена у хотелу (4,00), ентеријер (3,69), 
екстеријер (3,44). Најнижом оценом оце-
њени су садржаји за рекреацију (3,19).

Графикон 6. Утврђивање степена задовољства туристе након испо-
ручене услуге у хотелу „Славија” у Београду

Хотел „Славија” налази се у непо-
средној близини „Славија Гарни”, који 
су са својом дугогодишњом традицијом 
постали препознатљив бренд за све оне 
који желе да се током боравка осећају као 
код куће.

Хотел „Славија” располаже са укупно 
460 соба у оквиру два објекта: Б кула рас-
полаже са 303 собе, док А кула располаже 
са 64 комфорне собе, 67 двокреветних 
соба и 26 једнокреветних соба.

Сврстан је у пету категорију (1*)

Анкету је попунило шест испитани-
ка, а просечна оцена оцена је износила 
3,60.

Најбољу оцену добио је исказ који се 
односи на личну и материјалну сигурност 

(4,83), потом локација (4,67) и пружање 
услуге у обећаном времену (4,00). Нешто 
нижом оценом оцењен је квалитет хране 
и искрено и саосећајно опхођење запо-
слених према гостима (3,50). Испод про-
сечне оцене је хигијена у хотелу, садржаји 
за рекреацију и спремност запослених да 
помогну госту (3,33). Екстеријер хотела и 
разумевање за проблеме гостију оцењени 
су са (3,17). Најнижом оценом оцењен је 
ентеријер хотела (2,83).
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Закључак

Овај рад је имао за циљ да прикаже у 
којој мери је квалитет важан у делатно-
стима услужног сектора у којима је на-
глашена интерперсоналност услуга која 
је резултат контакта и комуникације из-
међу пружалаца и корисника услуга. Ква-
литет услуга у хотелским предузећима је 
значајан за потпуну сатисфакцију потро-
шача, управо због тога што се ове услуге 
одликују високим степеном интерперсо-
налности. Услуге у хотелским предузећи-
ма не садрже само компоненту употреб-
не вредности за потрошача (госте) већ и 
њихову перцепцију квалитета услуга.

У раду се дошло до закључка да потре-
бе, захтеви, али и сатисфакција потроша-
ча нису статична, већ веома динамична 
категорија коју је неопходно континуи-
рано пратити, истраживати и, уколико 
је могуће, предвиђати. „Квалитет посма-
трамо као ниво задовољења потреба и 
захтева потрошача, односно, усклађеност 
с њиховим све већим захтевима и очеки-
вањима” (Авелини, 2002: 41.). Такође је 
утврђено да квалитет туристичких услу-
га пре свега зависи од запослених, њихо-
вих знања и вештина.

Сатифакција потрошача је резултат 
поређења његових очекивања и перцеп-
ције пружене услуге. Полазна основа 
свих стратегија у предузећу мора бити 
истраживање тржишта, а одговор на 
промене на тржишту мора бити што 
бржи и ефикаснији како би се проактив-
но реаговало у односу на захтеве тржи-
шта и конкуренцију.

Успешност пословања у хотелу у ве-
ликој мери зависи од реаговања на гре-
шке у пословању и отклањању незадо-
вољства госта. 

Иако су наведене бројне предности 
SERVQUAL модела, аутор се на сугестију 
београдских хотелијера определио да ан-

кетни лист прилагоди динамичном начи-
ну живота савременог човека, а нарочито 
пословних људи. Уместо 24 исказа и ду-
пле скале, коришћен је анкетни лист који 
садржи 11 исказа и просту скалу.

Након обраде података наишли смо 
како на очекиване, тако и на неочеки-
ване резлтате истраживања. Очекива-
ни резултат је најнижа просечна оцена 
хотела „Славија”, будући да је из групе 
хотела који смо посматрали, ово једини 
хотел пете категорије (1*). Са друге стра-
не неочекивана је нижа просечна оцена 
хотела „Праг” због чињенице да од шест 
посматраних хотела једини је категори-
сан у другу категорију (4*). Нарочито је 
неочекивана исподпросечна оцена ексте-
ријера хотела „Праг”, имајући у виду да је 
због лепоте саме грађевине објекат је под 
заштитом Завода за заштиту  споменика 
културе града Београда. 

Верујемо да резултати истраживања 
могу да користе менаџменту наведених 
хотела, али и да на основу свих података, 
можемо недвосмислено закључити коли-
ки је значај потрошачеве перцепције ква-
литета услуга. 

Емпиријским истраживањем по-
тврђена је хипотеза истраживања да је 
квалитет услуга у хотелијерству кључан 
фактор за постизање и превазилажење 
очекивања потрошача, те да је улога ме-
наџмента у откривању и отклањању про-
пуста од изузетне важности за сатисфак-
цију потрошача.

У прилогу је дат обједињен приказ 
просечних оцена за свих 11 исказа у шест 
хотела.
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Табела 2.  Просечне оцене свих 11 исказа у шест хотела
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