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АСПЕКТИ ОДРЖИВОСТИ МЕНАЏМЕНТ 
ПРОЦЕСА СТВАРАЊА МАТЕРИЈАЛНЕ

ОСНОВЕ ТУРИЗМА

САЖЕТАК. Истраживања и респектовање еколошких, економских и социокултур-
них принципа у процесу стварања материјалне основе један су од
кључних предуслова одрживог развоја туризма. Отежавајућу околност
принципа одрживости, приликом стварања нове и унапређења (рено-
вирања, реконструкције и модернизације) постојеће материјалне осно-
ве, чине очекивања носиоца тражње као покретачких фактора укупног
развоја туризма, а која морају бити у центру пажње. Одрживи приступ
стварању материјалне основе туризма захтева озбиљно истраживање,
планирање и управљање, поред истакнутих (економских, еколошких и
социокултурних) принципа, истраживање и због обимних дугорочних
улагања. Један од планетарних проблема који се мора уважавати код
градње материјалне основе туризма на коме инсистирају бројне еколо-
шке групације јесте како не заустављати економски раст, а истовреме-
но задржати чисту/здраву животну средину.
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звo�њи кoнкурeн�них $рeхрaмQeних $рoизвo�a с �o�a�нoм врe�нoшћу зa �oмaћe и свe�скo �ржиш�e –
С�вoримo Qo&a�с�вo из Qo&a�с�вa СрQиje (МПНТР РС, Lр. 046001).

Ра: је Aримљен 27. окOоLра 2018, а Aрихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре:акције ЗLорника
о:ржаном 3. :ецемLра 2018.
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Поред акционарског и зајмовног капитала, један од начина финан-
сирања инфраструктурних система је и јавно приватно партнерство
које подразумева партнерски однос, али и поделу одговорности и ри-
зика у процесу управљања изградњом материјалне основе, управо с
аспекта захтева екологије, економије и социологије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: туризам; материјална основа; одрживи развој; менаџмент.

МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ТУРИЗМА

Туризам се у свеOској Aривре:и :анашњице смаOра услужним
секOором са највећим AоOенцијалом расOа који се очекује у Aре:-
сOојећем Aерио:у, зLо; че;а AосOоји са;ласносO економских ана-
лиOичара око сOава :а је Oуризам је:на о: најLрже расOућих ин-
:усOријских ;рана на међунаро:ном OржишOу. Је:ан о:
Aре:услова развоју Oуризма јесOе з:рава Aриро:на сре:ина, шOо
имAлицира и концеAO о:рживо; развоја (Премовић, Бољевић,
Вујовић, Арсић, Милићевић, 2013).

ХиAоOеза :а Oуризам у свеOу :анас, ка:а су све AрисуOнији :и-
сонанOни Oонови концеAOа о:рживо; развоја, :оLија све више на
значају као оAшOеAривре:ни инOе;раOивни факOор, су:Lоносно
везан за з:раву Aриро:но-;ео;рафску сре:ину, AоOврђује реал-
носO (не)квалиOеOа живоOа љу:и (Вујовић, Милановић, Мркаљ,
2009).

Ка:а је реч о о:рживом развоју Oуризма, чесOо се на;лашава ње-
;ова немаOеријална комAоненOа, како са асAекOа Aону:е Oако и са
асAекOа OурисOичке Oражње, занемарујући AринциAе осOалих
факOора (Aриро:не и живоOне сре:ине, кулOуре, Oра:иције и сл.).
Са асAекOа Aону:е, реч је о немаOеријалном наслеђу које се Oури-
сOима Aласира у ви:у уAознавања са Oра:ицијом конкреOне :е-
сOинације, њеном Aрошлошћу, локалним оLичајима, фолклором,
музиком, локалним ле;ен:ама. Овоме свакако OреLа :о:аOи и о:-
нос :омицилно; сOановнишOва Aрема OурисOима4. Са асAекOа Oра-
жње, AримеOно је :а савремени OурисOи очекују о: OурисOичко;
AуOовања AрвенсOвено :оживљај, :о;ађај, узLуђење, заLаву. Каже
се, и Oо са Aуно Aрава, :а OурисOи :анас не куAују „леOовање“, „зи-
мовање“, „Aро:ужени викен:“ већ нова искусOва, нове :оживља-
је, нова сазнања. Они Oра;ају за новим са:ржајима, новим :есOи-
нацијама са акценOом на акOиван о:мор, Aа се заOо и Oуризам Aо-

4 О:нос лoкaлнo; :oмицилнo; сOaнoвнишOвa Aрема OурисOимa Oeмa је
Lрojних исOрaживaњa o: кojих je Дoксиjeв кoнцeAO (Doxey s Irridex о:носно
Irritation Index) je:aн o: нajAoзнaOиjих.
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смаOра и као „experience economy“ (СOојановић, 2016, сOр. 100).
Поје:ини научни ра:ници (Премовић, 2016, сOр. 633) исOичу, ка:а
је реч о OурисOичкој Oражњи, :а „AоOрошачи искључиво захOевају
висококвалиOеOну OурисOичку услу;у“. НемаOеријални асAекO Oу-
ризма Aо:разумева и имиџ носилаца OурисOичке Aону:е, рачуна-
јући сOечену реAуOацију на :есOинацијском нивоу. 

Уважавајући изузеOан значај немаOеријалне комAоненOе у са-
временом Oуризму, :ужну Aажњу OреLа AоклониOи и маOеријал-
ној основи Oуризма. Мисли се на OурисOичку инфрасOрукOуру и
суAрасOрукOуру. Без а:екваOне маOеријалне основе у ви:у скија-
лишOа, жичара, Aешачких сOаза, LициклисOичких сOаза, Oрим сOа-
за, ви:иковаца, OурисOичких информаOивних ценOара, Lазена,
куAалишOа, сAорOских Oерена, ;олф Oерена, вешOачких сOена, све
Oраженијих са:ржаја за Oзв. „а:реналинске“ акOивносOи, заLав-
них Aаркова, Aешачких зона, ловишOа, марина, AаркиралишOа,
нема мо;ућносOи валоризације немаOеријалних вре:носOи (сAо-
знаје и хе:онисOичких и еAикурејских уживања). Без AоменуOих
са:ржаја, као ни Lез у;осOиOељских оLјекаOа и Aрилазних саоLра-
ћајница, нема ни Lројних OурисOичких са:ржаја, а самим Oим ни
за:овољних OурисOа.

Схо:но наве:еном, може се рећи :а је о:;оварајућа маOеријал-
на комAоненOа основа за вре:новање и укључивање немаOери-
јалне комAоненOе на OурисOичком OржишOу, као и Oо :а се оLе
комAоненOе AреAлићу и :а су међузависне.

2. МЕНАЏМЕНТ ПРОЦЕС СТВАРАЊА МАТЕРИЈАЛНЕ 
ОСНОВЕ ТУРИЗМА

Туризам је врло сAецифична :елаOносO, шOо има о:;оварајуће
Aосле:ице на менаџменO Aроцес у сOварању маOеријалне основе,
Aо;оOово у новим, о:носно AоOенцијалним OурисOичким :есOи-
нацијама5. Изражена сезоналнос� значи :а се мно;и оLјекOи (нAр.
хоOели, OурисOичка насеља, марине, скијалишOа, заLавни Aарко-

5 ПoOeнциjaлнa OурисOичка :eсOинaциja je AросOор којим свoje OурисOичке
AoOeнциjaлe joш увeк ниje вaлoризoвao, или aкo jeсOe, Oo ниje ура:ио у
:oвoљнoj мери, a нa Aрави начин. To je AросOор кojи захOева на:о;ра:њу
AoсOojeћих Aриро:них, :рушOвених и из;рађених сa:ржaja (aкo AoсOoje) и
из;ра:њу AоOAуно нових сa:ржaja, сa циљем :a :осOи;не ниво кojи ће LиOи
у сOању :a Aривуче :овољан Lрој AосеOилаца. To je AросOор кojи Oек OреLа :a
сe у свесOи AоOрошача Aозиционира кao жељена OурисOичка :eсOинaциja
(СOojaнoвић, 2016, сOр. 26).
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ви и сл.), који су иначе скуAи за из;ра:њу, корисOе све;а Aар ме-
сеци, али :а се морају ре:овно о:ржаваOи Oоком целе ;о:ине6, :а
је Oражња врло хе�еро&ена, шOо Aо:разумева :а и Aону:а мора :а
Lу:е Oаква, :а су фиксни �рошкови рела�ивно високи (Aо;оOово у
у;осOиOељсOву), шOо :ово:и :о с$орије& оQр�а сре�с�ава, а самим
Oим и мање заинOересованосOи AриваOних инвесOиOора :а ула-
жу у овај секOор.

Са асAекOа инвесOиOора, најкраће речено, о:рживосO Aо:разу-
мева усAешносO инвесOиције. Са асAекOа менаџера/менаџменOа,
о:рживосO Aо:разумева усAешносO Aо сваку цену и у шOо краћем
року. Са асAекOа :ржаве, о:рживосO има сасвим :ру;о значење –
уважаваOи AринциAе и осOалих факOора шире :рушOвене заје:-
нице Oоком инвесOирања и ра:а, осOављајући AросOора и Lу:у-
ћим ;енерацијама. У Aривре:ама развијених земаља све више
:оLијају на значају (или се не смеју изLе;аваOи) нови AрисOуAи:
како смањиваOи за;ађивање живоOне сре:ине, а не кочиOи еко-
номски расO, заOим, „Aрава на за;ађивање“ живоOне сре:ине,
или, „:оLри и лоши за;ађивачи“, или своA „:у; за Aриро:у“. Сви
наве:ени асAекOи морају се уважаваOи ко: сOварања маOеријал-
не основе Oуризма. „А ка: је вла:а Aрисиљена :а у своје оLрачу-
навање укуAне економске акOивносOи укључи исцрAљивање
Aриро:них ресурса – сOварајући ’еколошки БДПʼ, на Aример – ве-
роваOно ће :оLро :а Aромисли о Oраћењу :ра;оцених шума и ми-
нералних насла;а“ (Rendy, 1992).

Приликом сOварања маOеријалне основе у Oуризму AосеLно је
важно :а се AреAозна и разуме још је:на сAецифичносO − $ос�оја-
ње �ва нивоа �урис�ичко& $роизво�а. Први ниво је Aоје:иначни
(Aарцијални), а :ру;и ниво о:носи се на инOе;рални Aроизво:
(ниво OурисOичке :есOинације). ОLа нивоа Lи OреLало LиOи заин-
Oересована за сOварање квалиOеOне маOеријалне основе, во:ећи
рачуна о AринциAима о:рживосOи. Разликују се Aо Oоме шOо Aо-
је:иначни носиоци улажу у своје комерцијалне са:ржаје (сме-
шOајне оLјекOе, Aревозна сре:сOва, заLавне и рекреаOивне са:р-

6 Зара:а кoja сe осOвари у сезони o: све;а Aар месеци мора :a сe расAо:ели нa
целу ;о:ину, како Lи сe Aокрили фиксни Oрошкови Oоком целе ;о:ине, рачу-
најући и Aерио: ван сезоне ка:а oLjeкaO (хоOел, жичара, Aлажа…) не :оноси
зара:у већ само сOвара Oрошкове. Oвaj AроLлем AосеLно је изражен у зим-
ским ценOрима и Aриморским месOима, a мно;о мање у ;ра:ским :eсOи-
нaциjaмa. ЗаOо je Aро:ужење OурисOичке сезоне je:aн o: нajвaжниjих за:аOа-
ка менаџменOа нa нивоу мно;их :eсOинaциja и Aoje:инaчних носилаца Aо-
ну:е.
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жаје и сл.), :ок на:лежни на нивоу :есOинације улажу у комунал-
ну и саоLраћајну инфрасOрукOуру. У Oаквим условима, лако
може :оћи �о сукоQа ин�ереса између комерцијално& сек�ора и шире
заје�нице. КреаOори Aрво; нивоа OурисOичко; Aроизво:а, ула;ања
у маOеријалну основу ви:е као начин :а увећају AрофиO, :ок :ру-
;и (;ра:ови, ре;ије, :ржава) кроз ула;ања у маOеријалну основу
желе :а зашOиOе јавни инOерес.

МенаџменO сOварања маOеријалне основе Oуризма у новој Oу-
рисOичкој :есOинацији Aо:разумева Aре:виђање, Aланирање, ор-
;анизацију и конOролу. ИсOраживање свих услова, факOора и еле-
менаOа који Lи уOицали на Aроцес сOварања маOеријалне основе
нове OурисOичке :есOинације јесOе Aре:услов Aроцеса Aланира-
ња, о:носно о:;овор на AиOање :а ли уоAшOе AочињаOи Aроцес
Aланирања. Планирање је фаза у којој се :ефинишу циљеви и за-
:аци креаOора сOварања маOеријалне основе и у којој се врше Aри-
Aреме како Lи Oи циљеви Lили осOварени (Јовановић, 2001,
сOр. 158).

ПознаOо је :а се менаџменO Aроцес може :ефинисаOи на ра-
зличиOе начине, али у конкреOном случају сOварања маOеријал-
не основе Oуризма Aо:разумева Aроцесе и акOивносOи које мена-
џери OреLа :а сAрово:е, а Oо су најчешће:

1) Aланирање,

2) ор;анизација и 

3) конOрола (Вујовић, Цвијановић, ШOеOић, 2012). 

Планирање Aо:разумева :ефинисање циља (конкреOан оLјекаO
маOеријалне основе), заOим, о:ређивање сOраOе;ије како осOва-
риOи AосOављени циљ (како ;ра:иOи маOеријалну основу) и
о:ређивање оAOималних акција (акOивносOи) за исAуњење Aлана
(Вујовић, Ануфријев, Дашић, 2011). То значи :а менаџменO мора
:а има о:;оворе на Lројна AиOања и :илеме: :а ли ће се ;ра:иOи
AоOAуно нови оLјекOи или ће се реновираOи AосOојећи? Да ли ће
се ула;аOи у смешOајне оLјекOе виших или нижих каOе;орија? Да
ли ће се у зимском ценOру уложиOи у још је:ну жичару или у не-
:осOајући сисOем за оснежавање сOаза (шOо ће смањиOи зави-
сносO о: снежних Aа:авина и Aро:ужиOи сезону)? Да ли ће Aри-
морско месOо :оLиOи још је:ан заLавни Aарк (који о:мах :оноси
зара:у) или ће се реновираOи и AрошириOи AосOојећи во:ово: (и
Oако Oрајно решиOи не:осOаOак во:е у сезони)? Да ли инвесOира-
Oи у још је:ан хоOел (шOо ће AовећаOи ионако велики Lрој ноћења
у :есOинацији) или се оAре:елиOи за Aроширење Aаркин; месOа,
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Aрилазних саоLраћајница, шеOалишOа, Lоље улично освеOљење
(како Lи се унаAре:или услови за Lоравак AосOојећих OурисOа)?
Планирање маOеријалне основе у Oуризму не мора :а се о:носи
само на AосOојећа OурисOичка Aо:ручја. Креа�ивнос� и визионар-
с�во менаџмен�а у$раво се ис$ољава у овој фази − кроз из&ра�њу $о�-
$уно нових �ес�инација и а�ракција. У свеOу су Lројни Aримери Oзв.
„наменски из;рађених :есOинација“ о:носно „вешOачких Oури-
сOичких :есOинација“. Мисли се на Лас Ве;ас (из;рађен у AусOи-
њи), Дизнилен: Aаркове или Палмина осOрва у Ује:ињеним
АраAским ЕмираOима. Као AосеLну сAецифичносO OреLа исOаћи
економску оAрав:аносO Oрошкова ;ра:ње маOеријалне основе, Aо-
сеLно инфрасOрукOурних сисOема Aо AринциAима Cost-Benefit ана-
лизе, Oако :а цене услу;а касније не Lу:у оAOерећене високим Oро-
шковима ;ра:ње инфрасOрукOуре.

Ор&анизација Aре:сOавља :ефинисање за:аOака, Aо:елу уло;а,
ор;анизовање акција у ;руAе (Oимове), о:ређивање извршиоца и
саму акцију – Aроцес ра:а. 

Кон�рола у конкреOном случају на:;ле:а :а ли се акOивносOи
сOварања маOеријалне основе сAрово:е онако како је Aланирано,
указује на евенOуалне ;решке и AреAоручује корекOивне акције.
Сама конOрола сAрово:ила Lи се у Oри фазе: 

– Aре:конOрола (конOролисање AриAремних ра:ова),

– конOрола само; Aроцеса или конOрола у Oоку и 

– конOрола резулOаOа или конOрола квалиOеOа (Јовановић,
2001, сOр. 158).

КонOрола је неоAхо:на о: само; AочеOка Aланирања, у свим
фазама ра:а :о само; краја – конOрола резулOаOа ра:а, конOрола
:а ли се сOвари :ешавају Aо Aлану, има ли о:сOуAања и, уколико
их има, неоAхо:но је си;нализираOи на време о:;оворним су-
LјекOима (Вујовић, Цвијановић, ШOеOић, 2012). Имајући у ви:у :а
ула;ања у маOеријалну основу Oуризма изискују висока новчана
сре:сOва, фаза конOроле је Aо Aравилу врло :еOаљна и свеоLу-
хваOна. ПосеLна о:;оворносO је на :ржавним ор;анима (мини-
сOарсOвима, вла:иним а;енцијама, развојним фон:овима) Aо
AиOању наменско; Oрошења сре:сOава.

О�лучивање као фун:аменOални Aре:услов за ;оре наве:ене
Aроцесе имAлицира ефикасан Aословно-информациони сисOем.
Основна уло;а Aословно информационо; сисOема је :оношење
о:луке о ресурсима неоAхо:ним за Aланирање, ор;анизацију и
конOролу Aослова у Aроцесу сOварања маOеријалне основе и ра-
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звоја Oуризма у новој :есOинацији. ТреLа на;ласиOи :а је основни
$ре�услов за �оношење $равилних о�лука о�лично $ознавање зах�ева
савремених �урис�а, њихових навика и очекивања. Без Oаквих знања
о (Lу:ућим) корисницима својих услу;а није:ан озLиљан инве-
сOиOор се не уAушOа у из;ра:њу нових са:ржаја. Је:ан Oакав
Oрен: је и „;ламAин;“ (;ламурозни камAин;) – нови Oрен: у сме-
шOају OурисOа, као комLинација Lоравка у Aриро:и, али у врло
комфорним оLјекOима (СOраOе;ија, 2016, сOр. 21). Такође, инве-
сOиције морају :а AраOе захOеве Oражње за Oзв. „а:реналинским“
Aарковима, вешOачким сOенама, уређеним LициклисOичким сOа-
зама, OемаOским Aарковима и сл.

Поре: свих AреOхо:но наве:ених акOивносOи у Aроцесу сOва-
рања маOеријалне основе, за:аOак „Lрој је:ан“ менаџменOа је
оLезLеђивање финансија, јер су финансије неоAхо:не о: AочеOка
:о краја Aроцеса. Сврха насOанка и циљ менаџменOа (максимиза-
ција учинка или AрофиOа алокацијом и усмеравањем свих расAо-
ложивих сре:сOава и факOора ка осOварењу AреOхо:но :ефини-
сано; циља) уAућују на фун:аменOалне економске AринциAе
„максимизација :оLиOи и минимизација Oрошкова“ у Aроцесу
сOварања маOеријалне основе (Вујовић, 2008).

Извори финансирања маOеријалне основе у Oуризму исOи су као
и у :ру;им :елаOносOима – соAсOвена сре:сOва, Lанкарско фи-
нансирање, заје:ничка ула;ања и сл. МеђуOим, Oуризам је AосеL-
но Aо;о:ан за Oо :а се ње;ова маOеријална основа сOвара кроз јав-
но $рива�но $ар�нерс�во (ЈПП). ЗашOо? ЗаOо шOо сOалан расO и
развој Oуризма на ;лоLалном нивоу намеће AоOреLу за значајним
инвесOицијама у унаAређење OурисOичке Aону:е и њене конку-
ренOносOи. ПиOање је колико Aоје:иначни суLјекOи, AосеLно са
Aо:ручја која Oек Aочињу :а озLиљније развијају Oуризам, мо;у
самосOално :а финансирају скуAе и :у;орочне AројекOе. Решење
се ви:и и у различиOим оLлицима у:руживања каAиOала и знања
јавно; и AриваOно; секOора. Је:инсOвен мо:ел ЈПП-а у Oуризму не
AосOоји, а како ће из;ле:аOи у конкреOном случају зависиће о:
ор;анизационих, кулOурних и сOрукOурних сAосоLносOи оLа сек-
Oора :а учесOвују и Aреузму о:;оворносO коју захOева AарOнер-
сOво (СOојановић, 2016, сOр. 137; Kim, Kim, Lee, 2005, сOр. 41).

ПосеLно се исOичу :ва разло;а за Aојачаним инOересовањем за
ЈПП-а у Oуризму: из;ра:ња �урис�ичко& ланца вре�нос�и кроз уче-
шће велико; Lроја суLјекаOа из оLа секOора (јавно; и AриваOно;) у
формирању целовиOо; :есOинацијско; Aроизво:а, као и високо
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иницијално ка$и�ално ула&ање у комQинацији са �у&ачким временом
$овраћаја уложених сре�с�ава. Из;ра:ња основне OурисOичке ин-
фрасOрукOуре је сама Aо сеLи скуAа и Aревише ризична :а Lи се
AриваOни секOор сам уAусOио у је:ну Oакву инвесOицију (Kunst,
2011, сOр. 186–187).

Према исOраживањима СвеOске OурисOичке ор;анизације7 из-
:вајају се чеOири оLласOи за AарOнерсOво и сара:њу јавно; и Aри-
ваOно; секOора у Oуризму: унаAређење аOракOивносOи :есOинаци-
је, унаAређење ефикасносOи маркеOин;а, унаAређење Aро:укOив-
носOи :есOинације и унаAређење уAрављања :есOинацијом
(Mladen, Ilak Peršurić, Juraković, 2010). ПоменуOе оLласOи се :оAу-
њују и међусоLно су Aовезане – Lез унаAређења аOракOивносOи :е-
сOинације (ула;ања у маOеријалну основу) нема ни ефикасне Aро-
моције, :ок Lез сушOинских Aомака у унаAређењу уAрављања :е-
сOинацијом неће LиOи наAреOка у конкуренOској Aозицији
:есOинације.

Ан:рић;ра: у Више;ра:у о:личан је Aример сOварања маOери-
јалне основе Oуризма кроз јавно AриваOно AарOнерсOво. Пре шесO
;о:ина AриваOни секOор са учешћем о: 51% (ЛоOика :.о.о.) и јав-
ни секOор са учешћем о: 49% (оAшOина Више;ра: и Вла:а РеAу-
Lлике СрAске) оснивају Aре:узеће Ан:рић;ра: :.о.о. Осим саме
из;ра:ње, AоменуOо Aре:узеће уAравља овом новом OурисOич-
ком аOракцијом − из;рађеном :есOинацијом. Вре:носO инвесOи-
ције је између 10 и 15 милиона евра8.

МаOеријална основа у Oуризму финансира се и кроз $о�с�ицај-
не мере �ржавних и локалних ор&ана влас�и у ви�у Qес$овра�них сре�-
с�ава и $овољних кре�и�а за а:аAOацију AосOојећих оLјекаOа и из-
;ра:њу :оAунских са:ржаја. УAраво су на Oај начин мно;и, са:а
већ усAешни, еOно-комAлекси (еOно-села, сеоска OурисOичка :о-
маћинсOва) из;ра:или вајаOе, аAарOмане, камAиралишOа, Lазене,
:е;усOационе ценOре, услужне сале или увели ценOрално ;реја-
ње, а:аAOирали куAаOила, кухиње и сале за услуживање9.

УсAешно сOварање маOеријалне основе у Oуризму Aо:разумева
Oри Aрофила менаџера10: менаџере визије, менаџере сOраOе;ије и

7 ДеOаљније ви:еOи у AуLликацији Public-Private Sector Cooperation – Enhancing
Tourism Competitiveness (UNWTO, 2000, сOр. 13).

8 www.visegradturizam.com
9 ВeрoвaOнo нajLoљи Aример из;рa:њe мaOeриjaлнe oснoвe у сeoскoм Oури-

зму кроз Ao:сOицaњe мeрe нa:лeжних инсOиOуциja je eOнo-кoмAлeкс
„ГoсOoљуLљe“ у oAшOини Кoсjeрић.
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менаџере OакOике. МенаџменOу су у Aроцесу сOварања маOеријал-
не основе Oуризма AоOреLни љу:и који :оносе визију − ли:ери,
љу:и оAција (како их неки OеореOичари зову) или је:носOавно
љу:и који се Lаве AиOањем „ш�а �а се ра�и“, заOим љу:и који знају
о:;оворе на AреOхо:но AиOање, о:носно знају како се ра:и или
љу:и $роце�ура, о:носно они који се Lаве ре:овним функциониса-
њем.

Између AреOхо:них Aрофила менаџера мо;у се AримеOиOи и
извесне о:LојносOи, зLо; че;а у већим сисOемима на сцену сOуAају
„инOе;раOори“ – љу:и који Aовезују љу:е оAција и љу:е Aроце:у-
ра. У менаџменO Aроцесу сOварања маOеријалне основе Oуризма
на;ласак Lи OреLало LиOи на рационалној анализи сиOуације, Aо-
сOављању Aланова и циљева, развоју сOраOе;ије, ор;анизовању ре-
сурса, коор:инацији акOивносOи у уAрављању и конOроли заAо-
слених. У концеAOу менаџменOа као Aословне филозофије ;ене-
рално, као и у конкреOном концеAOу сOварања маOеријалне
основе Oуризма, најважнији је љу:ски факOор или, ;ле:ано Aо
секOорима, секOор љу:ских ресурса. За функционисање секOора
љу:ских ресурса менаџменO акOивносO ли:ерсOво или вођење
имају Aрворазре:ан значај. УAраво ли�ерс�во или вођење Aо:ра-
зумева креирање визије и мисије и усмеравање заAослених ка
осOварењу визије и мисије, уз коришћење и развој AоOенцијала
заAослених. ВођсOво или ли:ерсOво, као :ео менаџменOа у Aроце-
су сOварања маOеријалне основе Oуризма, има важну уло;у и уOи-
цај на уAрављање љу:ским ресурсима. ВођсOво је AрвенсOвено Aо-
OреLно у самом врху Aроцеса менаџменOа (визија, сOраOешко
о:лучивање), али и на нивоу неAосре:но; руковођења. О: свих
научних AрисOуAа сушOини и значају менаџменOа, а AосеLно у
Aроцесу сOварања маOеријалне основе Oуризма, AосеLан значај
има кон�и&енцијски $рис�у$. КонOи;енцијски AрисOуA „Aолази о:
и:еје :а не AосOоји универзални ʼлекʼ који ;аранOује ефикасносO
ор;анизације, већ се мора AравиOи оAOимална комLинација Aри-
сOуAа који узимају у оLзир сAољашње и унуOрашње факOоре и
везе ор;анизације. У основи конOи;енцијске Oеорије је усAосOа-
вљање о:;оварајуће ор;анизационе сOрукOуре, у скла:у са сAоља-
шњим и унуOрашњим факOорима“ (Јовановић, 2001, сOр. 5).

10 ДеOаљније у књизи Менаџмен� (Stoner, Dž. A. F., Friman, E. R., Gilbert, D. R. Jr.,
1997).
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ФУНКЦИЈЕ И ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОРИ МЕНАЏМЕНТА 
У ПРОЦЕСУ СТВАРАЊА МАТЕРИЈАЛНЕ ОСНОВЕ ТУРИЗМА

Сви AреOхо:но наве:ени елеменOи и вре:носOи маOеријалне
основе, али и осOали маOеријално Oехнички каAациOеOи Oури-
сOичке Aону:е, не оLезLеђују осOварење Aланираних ефекаOа,
уколико се у концеAO OурисOичке Aону:е не у;ра:е јасно :ефини-
сана ор&анизациона решења и ако се не оLезLе:е AоOреLни ка:рови,
који ће оLезLе:иOи ефикасно :еловање целокуAне OурисOичке
Aону:е :есOинације. ПреOAосOавља се :а уAрављање (у неким
формама) AосOоји о: времена ка:а љу:и Aочињу Aрви AуO :а се
ор;анизују у ;руAе. Чак се у најранијим љу:ским заје:ницама ја-
вила AоOреLа за коор:инирањем и вођењем, је:носOавно, Aрвим
љу:ским ;руAацијама (хор:е, Aлемена и сл.) Lили су AоOреLни
Aоје:инци ра:и коор:инирања, усмеравања и уAрављања ;ру-
Aом11 ма:а :анашњи Oермини уAрављање и менаџменO нису
Lили AознаOи12.

У конOексOу :ефинисања уAрављања, руковођења, усмеравања
и моOивисања у Aроцесу сOварања маOеријалне основе Oуризма
мора се о:мах исOаћи :а је руковођење :осOа ужи Aојам о: уAра-
вљања. Руковођење је на знаOно ужем нивоу, нивоу ;руAе, Aоје-
:инца иO:. и усмеравање исOих ка извршењу о:ређено; циља
или за:аOка. Ток уAрављања је широка, универзална акOивносO
са AринциAима Aримењеним у свим оLласOима економије и :ру-
шOва (Massie and Douglas, 1973). Научни AрисOуAи Aроцесу менаџ-
менOа веома чесOо исOичу као основне акOивносOи: $ланирање, ор-
&анизацију, мо�ивацију, кон�ролу и о�лучивање. Поје:ини OеореOи-
чари (Fajol, 1949) исOичу као LиOну фазу Aре:виђање, Aре фазе
Aланирања као Aрве и веома LиOне. МеђуOим, акOивносO ор;ани-
зовања, Lар Oако Aракса Aоказује, нераз:војива је о: моOивисања.
Ко: функционалне ор;анизационе сOрукOуре менаџменOа мно;и

11 Проучавање исOoриje уAрављања OреLа :a омо;ући изLе;авање ;решака из
AрошлосOи и :авање оквира за са:ашњосO и Lу:ућносO. Примена Aрвих фор-
мализованих сисOема уAрављања и Aровере резулOаOа у;лавном je Lила
o;рaничeнa нa оLласO финансијско; Aословања и зашOиOе кao и си;урносO нa
ра:у.

12  Данас у свеOу AoсOojи мношOво различиOих OеореOских AрисOуAа Aоимању и
:ефинисању менаџменOа; Oакође, AoсOojи низ Oeoриja Aочев o: класичних,
заOим различиOих моOивационих, заOим савремених шкoлa менаџерске ми-
сли :о савремених AрисOуAа менаџменOу (сисOемски AрисOуA менаџменOу,
AрисOуA неAре:ви:ивосOи и улазак у еру :инамично; oр;aнизoвaњa).
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AознаOи OеореOичари у раним временима изучавања менаџмен-
Oа акценаO сOављају на:

1) Aроизво:њу,

2) финансије и

3) маркеOин;.

Нове Oеорије менаџменOа с Aуним Aравом :о:ају љу:ске ресур-
се као чеOврOу веома LиOну функцију. МеђуOим, :анас у ери :ина-
мичних Aромена, између осOало; захваљујући Lрзим Oехнич-
ко-Oехнолошким Aроменама – високим Oехноло;ијама, ка:а свеO
AосOаје ;лоLално село, љу:ски ресурси и уAрављање њима AосOа-
је функционална акOивносO Lрој је:ан. Је:носOавно, Lез љу:и и
финансија нема Aроизво:ње, а самим Oим нема ни маркеOин;а.

БихевиорисOички AрисOуA Aроцесу менаџменOа указује :а је
;лавни факOор, суLјекO или елеменO укуAне менаџменO филозо-
фије – човек, а ;лавни оквир или Aо:ијум :еловања – ор;аниза-
ција, а информације и AовраOне информације – кључ уAрављања.
ПреOхо:не Oвр:ње и:у у Aрило; Oези :а је у $роцесу с�варања ма-
�еријалне основе �уризма љу�ски фак�ор на $рвом мес�у, шOо Aо-
Oврђује и :ефиниција AознаOо; имена у свеOу менаџменOа (Mari
Parker Folet, 1868−1933), „менаџменO је вешOина :а се сOвари ура-
:е Aомоћу љу:и“.

За менаџменO сOварања маOеријалне основе Oуризма, и развој
и функционисање Oуризма уоAшOе, LиOно је знаOи, разликоваOи
и сOавиOи акценаO на с�ра�е&ијски и о$ера�ивни менаџмен�. За
сOварање маOеријалне основе Oуризма или AосOизање AозиOив-
них ефекаOа у Aроцесу сOварања маOеријалне основе неоAхо:но
је је:инсOво визије, сOраOе;ије и OакOике.

МенаџменO о:;оворан за Aроцес сOварања маOеријалне основе
у новим OурисOичким :есOинацијама OреLа сOално размишљаOи
о аOракOивносOи Lу:уће :есOинације како Lи маOеријална основа
која се сOвара Lила у функцији аOракOивносOи :есOинације, јер
уAраво аOракOивносO усAосOавља везу између AоOреLа OурисOа и
саме :есOинације. Ако су моOиви, с OеореOско; асAекOа ;ле:ано,
AокреOач куAовине/коришOења услу;а, он:а Oроу;ао $о�реQа−мо-
�ив−акција Aре:сOавља важан „AуOоказ“ менаџменOу. Бројни су
факOори LиOни за менаџменO у Aроцесу сOварања маOеријалне
основе. Њихова најужа ;руAација из;ле:а овако:

1) AокреOачки факOори,

2) факOори Aону:е и 
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3) Aосре:нички факOори (Вујовић, 2008).

У оквиру ;руAације AокреOачких факOора можемо исOаћи Aо:-
;руAе: оLјекOивне (урLанизација, ин:усOријализација, сOановни-
шOво, иO:.) и суLјекOивне (навике, вера, Aонашање, мо:а, иO:.).

ГруAацију факOора Aону:е чине: аOракOивни − у оквиру којих
оAеO из:вајамо Aриро:не и :рушOвене (рељеф, флора, фауна, хи-
:ро;рафски елеменOи, климаOске каракOерисOике, заOим вре:-
носOи кулOурно-исOоријско; наслеђа, :рушOвене манифесOаци-
је, анOроAо;ене вре:носOи и елеменOи и сл.), комуникаOивни
(разне саоLраћајне и :ру;е комуникаOивне мреже) и рецеAOивни
(смешOајни оLјекOи, у;осOиOељски оLјекOи, разни сервиси и сл.).

ЗАКЉУЧАК Без о:;оварајуће маOеријалне основе нема развоја Oуризма. Из-
;ра:ња нових и унаAређење OурисOичких каAациOеOа мора :а
Lу:е у функцији за:овољења AоOреLа носилаца OурисOичке Oра-
жње. Чињеница је :а су мно;и оLјекOи у Oуризму врло скуAи за
из;ра:њу, али и касније за о:ржавање. Ово се може Aревазићи,
AосеLно у случају нових и AоOенцијалних OурисOичких :есOина-
ција, кроз AарOнерсOво јавно; и AриваOно; секOора (ЈПП), имајући
у ви:у :а је Oуризам (OурисOички Aроизво:) резулOаO симLиозе
Lројних и разноврсних јавних и AриваOних услу;а.

СушOина ЈПП-а у из;ра:њи маOеријалне основе Oуризма је у
AарOнерсOву – Aо:ели о:;оворносOи, ризика и Aрихо:а (;уLиOа-
ка) између учесника из јавно; и AриваOно; секOора.

УAрављање маOеријалном основом у Oуризму на нивоу :есOи-
нације OреLа :а се заснива, осим на оLезLеђењу економске исAла-
OивосOи, и на „win-win“ сOраOе;ији о:носно на AреAознавању ра-
зличиOих (чесOо међусоLно суAроOсOављених) инOереса Lројних
носилаца Aону:е, уважавању Oих разлика, сара:њи на хоризон-
Oалном и верOикалном нивоу, као и на различиOим оLлицима
AарOнерсOва јавно; и AриваOно; (комерцијално;) секOора.

МенаџменO сOварања маOеријалне основе морао Lи :а Lу:е у
функцији о:рживо; развоја Oуризма, а не :а Aо:ле;не краOкороч-
ним инOересима Lило AриваOно; Lило јавно; секOора за неAлан-
ском из;ра:њом или из;ра:њом неа:екваOних са:ржаја, који ће
на :у;и рок имаOи не;аOивне Aосле:ице на еколо;ију и имиџ :е-
сOинације.

ИЗВОРИ Ис�oриja Aн�рић&рa�a, TурисOичкa oр;aнизaциja Вишe;рa:. ДосOуAно на
www.visegradturizam.com (17. 01. 2017).
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SUMMARY SUSTAINABILITY ASPECTS OF MANAGERIAL PROCESS OF CREATING 
MATERIAL BASIS FOR TOURISM

Research of and respect for environmental, economic, and
socio-cultural principles in the process of creating the material basis
are one of the key preconditions for the sustainable development of
tourism. The aggravating circumstances when ensuring sustainabili-
ty—such as creating new and improving the existing material basis
(renovation, reconstruction and modernization)—are the expecta-
tions of those who create the market demand as a driving factor of
the overall development of tourism. The sustainable approach to
creating the material basis for tourism requires serious study, plan-
ning, and management of the above-mentioned principles in order
to secure extensive long-term investments. Numerous environmen-
tal groups insist on finding ways to keep the environment healthy
and clean without stopping the economic growth, which is one of the
global issues in creating the material basis for tourism. 

In addition to the shareholding and loan capital, one of the ways of
financing infrastructure systems is a public-private partnership that
involves sharing both benefits and responsibilities and risks in the
process of building the material basis, in accordance with the
requirements of ecology, economics, and sociology.

KEYWORDS: tourism; material basis; sustainable development; management.
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