
 

 

 

I ДЕО 
ПРИМЕНА МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТА У 

САВРЕМЕНОМ ХОТЕЛСКОМ ПОСЛОВАЊУ - 
ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПОТРОШАЧЕ 

Глава I 
ХОТЕЛСКО ПОСЛОВАЊЕ У САВРЕМЕНИМ 

ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА И МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТ 
Циљеви учења: 

Циљ ове главе је да омогући усвајање и боље разумевање следећих 
појмова и области: 

► Основне функције и карактеристике пословања хотела и хотелских пре-
дузећа у савременим условима пословања; 

►  Тржишну односно маркетиншку оријентацију хотелских предузећа и 
хотела. 

1. Основне функције и карактеристике пословања хо-
телских предузећа и хотела 

Хотелска предузећа су у досадашњем развоју значајно мењала своју 
пословну оријентацију.1 

Савремена хотелска индустрија у свету је, данас, врло сложена и са-
стоји се из различитих врста и облика хотелских предузећа, тако да се у 
основи састоји од: 

 предузећа која планирају, изграђују и развијају хотелске објекте, 
при чему су и власници тих објеката, 

 предузећа која путем менаџмент уговора управљају хотелским обје-
ктима (при томе могу и не морају бити власници хотелских објека-
та), 

 предузећа која се базирају на принципу франшизинга, која развијају 
хотелске ланце, а при томе немају ни власништво над хотелским об-
јектима нити управљају њима. 

                                                   
1 Видети детаљније: Чачић К.: Пословање предузећа у туризму, Економски факултет, Бео-

град, 1995., стр. 20-98. 
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Комплексност хотелске индустрије се може видети из постојања 
менаџмент - предузећа, која немају властито име истакнуто на објектима 
којима управљају и из чињенице да су се појавили и фондови некретнина, 
тзв. РЕИТ-и.1 С обзиром на ове, релативно нове појаве, ваља заокружити 
структуру савремене светске хотелске индустрије, дефинишући хотелске 
компаније на следећи начин: 

 предузећа која имају власништво - управљачку улогу, 
 хотелска менаџмент предузећа, чија имена хотела представљају 

марке производа којима управљају, 
 франшизна предузећа, 
 предузећа која су власници, или намеравају да купе хотелске групе 

са међународном или регионалном марком производа, 
 хотелски маркетинг конзорцијуми (или афилијације).2 

Иако хотели представљају најхомогенији део светске хотелске ин-
дустрије, ипак, у статистичком праћењу на глобалном нивоу, међу поједи-
ним светским туристичким државама, постоје одређене разлике у самој 
дефиницији хотела што донекле отежава једнообразно статистичко регис-
тровање. Светска туристичка организација (WTO) дефинише “хотеле и 
сродне објекте” као “...објекте који садрже одређени број соба, који прела-
зи прецизирани минимум и којима управља јединствени менаџмент, а ти 
објекти пружају одређене услуге, укључујући и услуживање у собама, дне-
вно поспремање и чишћење соба и припадајућих купатила; који се класи-
фикују у врсте и категоризују у одређени број категорија, према 
садржајима које обухватају и услугама које пружају и који не спадају у ка-
тегорију објекта специјалне намене.” 

Полазећи од овако широко постављене дефиниције хотела и срод-
них објеката коју је дала Светска туристичка организација, у свету је 
2002. године регистровано преко 13,5 милиона хотелских соба, што је у 
поређењу са 1990. годином, када је регистровано 11 милиона соба у хоте-
лима и сродним објектима, представља повећање од чак 22 %. 

Иако је било експеримената у САД са мањим објектима од 50-
75 соба, већина хотелских компанија закључила је да су објекти са 
100 соба најекономичнији. Тај број представља оптималну искоришћеност 

                                                   
1 Powers T., Barrows W.C.: Introduction to the Hospitality Industry, John Wiley&Sons, Inc., 

New Jersey, 2006., стр. 342-347. 
2  Арменко И.: Организација маркетинга и продаје и технике продаје у хотелско посло-

вање, материјал за семинар, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Уни-
верзитет “Сингидунум”, Београд, 2007., стр. 11-17. 
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са најмањим бројем запослених обезбеђује довољну продају (приходе) ка-
ко би се покрили трошкови услуга базена и ресторана.1 

У развоју хотелских капацитета уочавају се два тренда: један је 
ишао у правцу развоја луксузних и јефтиних (budget) хотела, а други је 
ишао у правцу појаве тзв. мега хотела. Реч је о хотелима са преко 
1.000 соба. Највећи хотел на свету је First World Hotel у Малезији у који 
може да се, у два хотелска блока, смести укупно 12.000 гостију у 
6.300 соба. 

Данашњи хотелски објекти сврстани су у једну од неколико катего-
рија, па многе велике хотелске корпорације, као што је Marriott, имају об-
јекте у свакој категорији, подмирујући, на тај начин, захтеве различитих 
тржишних сегмената. Многи хотелски објекти су део већег ланца хотела, 
препознатљивог по имену који је бренд. Други објекти, пак, нису подређе-
ни већој компанији. Последњих 20-ак година дошло је до великих промена 
на подручју хотелијерства у правцу уласка многих независних хотела у ве-
лике хотелске ланце (видети наредну илустрацију). Данас се хотелијерство 
на међународном нивоу састоји од многих међународних и локалних акци-
онарских друштава, као и независних хотелских објеката, где се такође све 
више уочава тренд да се у хотелијерство и туризам, у општем смислу, ук-
ључују и компаније којима основна делатност није везана уз туристичку 
индустрију, већ тиме стварају допунску пословну мешавину (микс), чиме 
се побољшавају економија обима таквих предузећа са крајњим циљем по-
већања укупних прихода и профита. 

Слика 1: Компаније заступљене у највише земаља 

96

93

92

78

Starwood Hotels & Resorts Worldwide

Accor

Hilton Hotels Corp.

Best Western International

 Слика 2 приказује, уз основне функције, неке споредне функције 
хотелског предузећа. Посматрају ли се хотелске услуге, може се и за њих 
рећи да се резултати услужних процеса не могу спремати. Додуше, уз раз-
личите нематеријалне услуге, као интерним факторима користе се и мате-
ријалним добрима (јело и пиће, хотелске собе), али и ту постоји само 
ограничена способност складиштења, спремања. Тако за сектор исхране у 
                                                   
1  Ибид, стр. 261. 
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хотелском предузећу постоји тек мала способност складиштења потрош-
них добара јер се јела и у непрерађеном и у припремљеном стању могу чу-
вати само ограничено време. 

Слика 2: Функције хотелског пословања 

 
Извор: Ingram H., Ransley J.: Developing Hospitality Properties and Facilities, Butterworth-

Heinemann, Oxford, 2000., стр. 65. 

Са све дужом неупотребом опада квалитет интерних фактора. Тако 
неизнајмљена хотелска соба ипак у свако доба мора бити на располагању. 
Та околност захтева извесне радове на одржавању спремности за услугу 
(нпр. чишћење). Ако се нека соба не користи дужи временски период, из-
вршени радови након неког времена су изгубљени и морају се репродуко-
вати ради обнове спремности за коришћење услуге. 

Хотелска услуга може се реализовати само директним путем, лич-
ним контактом између онога који услугу нуди и онога који је тражи. Спо-
љни фактор у особи госта одређује тренутак и обим услуге. 

Али, упркос општим карактеристикама услужних предузећа, за хо-
телско се предузеће могу утврдити и неке посебне карактеристике. Једна 
од њих се огледа већ у томе што је код тражње за хотелским услугама нај-
чешће реч о изведеној, дакле дериватној тражњи. Хотелска услуга се редо-
вно не тражи ради ње саме, већ, штавише, резултира из тражње за 
туристичким услугама, као што су нпр., годишњи одмор, дружење, опора-
вак, образовање, пословно путовање итд. Изузетак сигурно чине стални 
гости, којима се може приписати директна тражња за специјалним услуга-
ма појединог хотела. Притом се, међутим, може претпоставити да је и ту 
такође реч о дериватној тражњи. Може се, наиме, нагађати да је првобитно 
тражња за понуђеним услугама одређеног хотела произилазила из тражње 
за другим туристичким добрима. Надаље, остаје претпоставка да се при 
појави промена у околини, на који туристички условљена тражња негатив-

Основне функције 
 смештај 
 исхрана 

Споредне функције 
 забава 
 опрема за бављење активностима (спорт) 
 здравствена опрема (сауна) 
 остало 

ФУНКЦИЈЕ ХОТЕЛСКОГ ПОСЛОВАЊА 
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но утиче, такође мора рачунати са последицама за тражњом хотелских ус-
луга. 

Чини се да је то посебно битно ако се зна да годишњи одмор све 
мање служи само физичком опоравку, и постаје саставни део коришћења 
укупног слободног времена и задовољења личних интереса у слободно 
време. На економски успех хотелског предузећа утичу и неки други факто-
ри. Из те ситуације произилазе и посебни захтеви који се постављају пред 
хотелски маркетинг. Маркетинг хотелског предузећа карактеристичан је 
по томе што се не истиче само сам хотел као место традиционалних услуга 
већ се нуде пакети услуга намењени доживљају и потребама решавања 
проблема различитих циљних група. 

Следећа специфичност произилази из околности да се хотелско 
предузеће због својих услуга смештаја и прехране може убројати у врсте 
погона који су обично отворени 24 часа на дан, и то 365 дана у години. Та 
ситуација изискује од понуђача трајну услужну приправност, при чему се 
само за неколико сати може претпоставити ограничена услужна приправ-
ност појединих сектора хотела. Исти аутор наводи фиксно време од 6 сати 
ноћу, које допушта ограничење услужне приправности, при чему се могу-
ћности ограничене услужне понуде свакако морају посматрати зависно од 
величине квалитета дотичне куће и нивоа захтевности њених гостију. 

С обзиром на чињеницу да хотелско предузеће своје услуге продаје 
директно госту, а да време пружања услуге одређује гост као спољни фак-
тор, постоји велика зависност хотелских услуга од стохастичке тражње. У 
хотелијерству се сусреће тражња која јако варира, у зависности од прихо-
да, и која сваког сата, дана, недеље итд. може прелазити из једне у другу 
крајност. Тој врло променљивој тражњи супротставља се релативно неела-
стична понуда ограничена технички расположивим капацитетима (нпр. 
бројем лежаја). 

1.1. Хотел - класична и репрезентативна угоститељска је-
диница за смештај 

Данас се о хотелу може говорити као о класичној и репрезентатив-
ној угоститељској јединици. Тако је раширен појам “хотел” - реч усвојена 
у великом броју језика широм света - вуче своје порекло из речи “hospita-
lia”, која је значила собе за госте. Иако реч “хотел” има данас сасвим одре-
ђено и устаљено значење, ипак су се ту и тамо постављали захтеви за 
службеном дефиницијом термина, а то највише с циљем да се сама хотели-
јерска делатност заштити од могућих злоупотреба. 
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Ово питање било је покренуто на конгресу AIH (Alliance internatio-
nale de l’hotellerie) 1926. год. на коме се апеловало на земље чланице ове 
међународне хотелијерске алијансе да прецизирају смисао, а са тиме и 
употребу речи “хотел”, која би се примењивала само за “установе које 
пружају одређени минимум материјалне и моралне гаранције путујућој 
публици”. 

Истичемо битне, значајне црте које неку зграду намењену за стано-
вање људи чине хотелом.1 

 Хотел је представник угоститељске делатности, јер се у том оквиру 
интегришу све основне врсте те делатности. Он их не обавезује са-
мо физички у заједничкој згради, већ и технолошки, обликујући је-
динствену хотелску услугу, па, што је још значајније, и - 
економски, наступајући на тржишту као недељив привредни орга-
низам, па тиме остварује битне одлике читаве угоститељске делат-
ности. 

 У свакодневном значењу и схватању те речи хотел претпоставља 
висок стамбени и хигијенско-санитарни стандард, што поставља 
посебне захтеве на хотелску зграду у грађевинско-техничком по-
гледу, у погледу њене опреме и уређења, а посебно на квалифика-
циони састав (стручност) хотелских радника. 

 Хотелска зграда - основни елемент делатности смештаја - тешко се 
реадаптира за било какву другу сврху, а тешко се и прилагођава 
другачијим захтевима, што често налаже “еволуција обичаја, тех-
нике и економске конјуктуре. Ту неизбежну карактеристику и њене 
неповољне последице... објашњавају понекад непремостиве тешко-
ће које се супротстављају темељној обнови хотела, чије зграде, по-
дигнуте према ранијим захтевима, а које је време већ прерасло, не 
допуштају никакву рационалну адаптацију”. 

 У естетском и архитектонском погледу хотел, због функције коју 
има, поставља сасвим одређене захтеве. Тај угоститељски објект 
мора у првом реду бити визуелно привлачан и дистинктиван. Он 
треба да има “своју личност, да буде виђен, запажен и препознат у 
најбољем смислу речи да би стекао своју репутацију. Спољашњост 
зграде указује на унутрашњи амбијент за који претпостављамо да 
ћемо га ту наћи.” 

 Као фузија индивидуалних стамбених јединица хотел је привреме-
но, колективно пребивалиште већег броја, по правилу, међусобно 
непознатих особа, које се осим индивидуалним спаваћим собама 

                                                   
1 Domijan I.: Turističko ugostiteljstvo, Školska knjiga, Zagreb, 1974., стр. 68-70. 



ПРВИ ДЕО - Примена маркетинг концепта у савременом хотелском пословању 

 

7 

(са два, највише са три лежаја) користе и многим заједничким про-
сторијама хотела. То привремено колективно становање, посебно 
када је реч о туристичком хотелу, као и о друштвеним контактима 
који његова нужна последица, истиче питање социолошког аспекта 
тог привременог колективног становања. Под социолошким аспек-
том у том смислу подразумевамо догађаје и последице друштвеног 
контакта које настају као резултат боравка под “једним кровом”  
хетерогене групе људи, а која се нашла у таквој привременој зајед-
ници захваљујући (углавном) заједничком туристичком циљу хо-
телских гостију. 

Хотел је, према српским позитивним законским прописима , објекат 
који пружа услуге смештаја, услуге исхране и пића, као и друге услуге уо-
бичајене у угоститељству. Такође, услуге смештаја и само услуге доручка 
(гарни хотел). Хотел који има депандансе као одвојене грађевинске целине 
лоциране у његовој непосредној близини услуге смештаја пружа у депан-
дансу, а услуге исхране и друге угоститељске услуге, по правилу, у основ-
ном објекту (хотел).1 

Хотелски објекти у САД су класификовани по разним критерију-
мима као што су: цена, функција, локација, одређени тржишни сегменти, 
различитост стила или понуде.2 

1.2. Хотел као целовита тржишна концепција 

Гледано очима корисника (гостију, посетилаца, туриста, потрошача 
хотелских услуга) хотел је објекат комерцијалног угоститељства који своје 
објекте и услуге нуди на продају, појединачно или у разним комбинација-

                                                   
1 Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских 

објеката, Сл. Гласник РС, бр. 66/94 и 3/95. 
2 На основу цене хотели се деле на а) хотеле са ограниченом услугом (Limited-service 

Hotels), б) са комплетном услугом (Full-service Hotels), в) луксузни хотели (Luxury 
Hotels). Класификација хотела по функцији изгледа: а) хотели за конвенције (Convention 
Hotels), б) комерцијални хотели (Commercial Hotels).  Према локацији постоје хотели у 
центру града, предграђима, уз аутопутеве и уз аеродроме. Према тржишним сегменти-
ма постоје хотелски објекти: а) ексклузивни конференцијски центри (Executives confe-
rence centers), б) одмаралишта (Resorts), в) казино хотели (Casino Hotels), г) здравствени 
центри (Helath Spas), д) Тајм шеринг (Time sharing).  Према другим (осталим) критери-
јумима постоје следећи типови хотела: а) апартмански хотели (All Suite Hotels), б) хоте-
ли са продуженим боравком (Extended-Stay Hotels), в) историјски објекти (Historic 
Conversions), г) хотели са ноћењем и доручком ( Bed-and Breakfast Inns), д) хотели бути-
ци (Boutique Hotels) (Видети: Powers T., Barrows W.C.: цит. рад, стр. 261-270.). 
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ма. Та се концепција састоји од неколико елемената, како је показано на 
слици.1 

Локација смешта хотел географски у одређени град, градић или се-
ло или у његову близину; унутар одређеног подручја локација упућује на 
доступност и погодност која та локација пружа, лепоту околине и привла-
чност, коју даје та лепота, непостојање буке и других сметњи, или супрот-
но. 

Садржаји који укључују собе, ресторане, барове, сале за састанке, 
конференције и банкете и објекте за рекреацију попут тениских терена и 
базена, чине репертоар објеката намењених да се њима служе гости, а међу 
собом се разликују по типу, величини и на друге начине. 

Услуге обухватају садржаје које неки хотел нуди у својим објекти-
ма; њихов стил и квалитет, степен пажње која се указује појединцу, брзини 
и ефикасности. 

Представа (imаge) може се дефинисати као начин на који се хотел 
приказује људима и начин на који га људи, тако приказаног, доживљавају. 
Она је нуспроизвод локације, објеката и услуге, али увећавају је фактори 
попут имена, имиџа, слике; асоцијација које изазива - тиме што одређени 
профил гостију ту одседа и посећује хотел; тиме што о себи говори и што о 
њему говоре други. 

Цена изражава вредност коју хотел даје кроз локацију, објекте, ус-
луге и image и задовољство које из тих елемената хотелске концепције из-
влаче корисници (потрошачи). 

Слика 3: Хотел као тржишна концепција 

 

                                                   
1 Medlik S., Ingram H.: Hotelsko poslovanje, Golden marketing, Zagreb, 2002., стр. 28-33. 

 
Цена 
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За разне госте поједини елементи су од веће или мање важности. 
Неко, ко жели преноћити, може локацији придати највећу важност и бити 
спреман прихватити тек основне садржаје и услуге, а нимало обратити 
пажњу image-у, све док је цена у оквиру онога што је спреман да плати. 

Неком другом ће image, садржаји и услуге више значити. Како би-
ло, свих пет елемената је међусобно повезано, а већина корисника, када 
мора одабрати, хотел прихвата или не прихвата као целину, то јест целови-
ту концепцију. 

У целовитој концепцији хотела разни су степени прилагодљивости, 
а крећу се у распону од потпуне одређености положаја до сразмерне елас-
тичности цене, док су садржаји, услуге и image с временом и у одређеним 
околностима у извесној мери прилагодљиви. 

Један хотел не може свим људима пружити све. Студија оправдано-
сти инвестиције за појединачни хотелски пројект мора да циља на препоз-
навање сегмента тржишта који намерава опслуживати. Потребама тог 
сегмента ваља удовољити читавим тржишним пакетом и мора бити пости-
гнут потпуни склад и подударање. Хотел који настоји удовољити мешави-
ни разних сегмената тржишта наићи ће на потешкоће; на пример, хотелски 
ресторан који настоји привући и привлачи сасвим различит сегмент тржи-
шта неголи онај који настоји привући хотелски смештај. У случајевима ка-
да хотел развије представе о својим различитим садржајима... целовити 
image ће... на степеници различитих image-a бити на најнижем нивоу. 

Међутим типични хотел какав данас познајемо обично нуди не само 
смештај већ и храну и пиће и понекад и друге погодности и услуге, те их 
чини доступнима не само својим гостима који одседају у хотел већ и дру-
гима. Иако се распон хотелских садржаја и услуга може проширити до ме-
ре да задовољава свим или готово свим потребама својих гостију, без 
обзира на то колико дуго они у њему боравили, хотел може постати самос-
тална заједница са властитим трговинама, забавним садржајима и рекреа-
ционим објектима. 

У већини хотела гости највише траже преноћиште, храну и пиће као 
и храну и пиће за организоване групе. Та четири захтева се, значи, односе 
на смештај, ресторане, барове и банкете као на главне хотелске произво-
де. 

Смештај се нуди само гостима хотела. Ресторани и барови удово-
љавају потребама и гостију који су одсели у хотелу и онима који ту не бо-
раве, иако се понекад за те две групе нуде одвојени објекти. На банкете је 
најбоље гледати као на засебан хотелски производ који купују организова-
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не групе, те групе могу боравити у хотелу, као што би био случај са, реци-
мо, учесницима конференције која се одржава у хотелу, или могу ту не бо-
равити, као што би био случај са месним клубом, или групу могу чинити и 
једни и други. 

Целовита хотелска концепција, садржаји, услуге, image и цена - мо-
же се, стога, даље делити са обзиром на потребе гостију и одређених садр-
жаја “уведених у игру” како би се тим потребама удовољило. Група 
елемената целовите хотелске концепције тада се доводи у везу са сваким 
одређеним хотелским производом. Како би удовољио одређеној потреби 
госта или склопу потреба, сваки хотелски производ садржи елементе лока-
ције, објеката, услуга, image-a и цене. Стога је први приступ сегментацији 
хотелског тржишта подела корисника услуга према производу који купују. 
За сваки хотелски производ постоје одговарајући купци који чине његово 
тржиште. 

1.2.1. Тржиште хотелских услуга смештаја 

Под појмом “хотелски гост” се подразумева потрошач-корисник хо-
телских услуга по тржишној (економској) цени.1 

Госте хотела који су купци односно потрошачи хотелских услуга 
смештаја - ноћења класификујемо у три главне категорије: а) оне који су 
ту ради одмора, б) пословно и на в) остале кориснике (потрошаче). 

У госте који су у хотелу ради одмора спадају они који на путу кра-
тко остају на одређеном месту као и они који остају дуже када то место 
чини крај њиховог путовања. Њихова тражња за хотелским услугама сме-

                                                   
1 Корисник (енгл. user) је појединац или група који користе одређени производ-услугу. 

Корисник не мора бити и купац тог производа-услуге. У неким купопродајним ситуаци-
јама појављује се већи број учесника који имају различите улоге као што су, нпр. савет-
ник, иницијатор, финансијер и сл. (то је случај код нпр. куповине некретнина, 
постројења и опреме у хотелу). За маркетинг стручњаке је значајно да идентификују све 
учеснике, да познају њихову надлежност, а посебно се то односи на то ко је корисник 
производа-услуга. 

   Купац (енгл. buyer, customer) генерално посматрано је особа која извршава куповину. 
Под купцем се подразумева индивидуа која врши куповину у малопродајном објекту, 
преко каталога и других малопродајних места. Купац не мора истовремено бити и пот-
рошач. Тако, на пример, путничка агенција или организатор путовања могу бити купци 
хотелских услуга. 

   Потрошач (енгл. consumer) је индивидуа која крајње троши или има користи од датог 
добра или услуге. Та индивидуа се може назвати и корисником добра (производа, робе) 
или услуге. Не мора обавезно бити и купац производа-услуга. Међутим, потрошач за-
држава значајан утицај на одлучивање приликом куповине и главне је мета малопрода-
ваца, дакле хотелског маркетинга у нашим разматрањима. 
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штаја углавном је усмерена према одмаралишним местима, сезонска је и 
осетљива на цену, јер услуге обично плаћају из сопственог џепа. 

Гости који су у хотелу због посла, су људи који посећују изложбе, 
стручне сајмове или се, као припадници професионалних или других орга-
низација, састају на скуповима и конференцијама. Њихова тражња за хо-
телским услугама смештаја усмерена је на град, није сезонска и мање је 
осетљива на цену, осим у случају кад је разлог доласка неки догађај (попут 
конференције или изложбе).  

Остали гости хотела укључују посетиоце који на одређено место 
не долазе због посла или одмора већ из неког од многобројних других раз-
лога, нпр. како би били присутни на неком од породичних догађаја попут 
венчања, или родитељи који долазе у посете образовној установи, посети-
оце који долазе због изузетних догађаја, група које имају друге заједничке 
интересе осим професионалних због којих се састају, породице и особе ко-
је се селе и траже трајан смештај у том подручју па привремено одседају у 
хотелу, људе који стално живе у хотелу. Карактеристике тог типа тражње 
разликују се од оних из прве и друге групе, и зато, често, из практичних 
разлога, пожељно их је даље делити. 

Унутар те три главне групе које обухватају укупно тржиште услуга 
хотелског смештаја, и између њих, за појединачне хотеле су важна нека 
разликовања. Већ је напоменуто да су неки гости хотела транзитни гости 
који се краће задржавају, док су други боравишни гости који у просеку ос-
тају дуже. Такође, на пример, велики део пословне тражње ствара сразмер-
но мали број путника често користе услуге хотел; највећи део тражње ради 
одмора као и остале тражње долази од веома великог броја људи који се 
хотелима користе тек повремено. Штавише, потрошачи из пословних раз-
лога често смештај резервишу непосредно пре доласка, док они који путују 



ПРВИ ДЕО - Примена маркетинг концепта у савременом хотелском пословању 

 

12 

ради одмора и из осталих разлога смештај најчешће резервишу знатно ра-
није.1 

1.2.2. Тржиште хотелских услуга исхране и пића 

Хотелски ресторани, барови и сале за састанке, конференције и 
банкете могу се дефинисати као хотелски угоститељски објекти који нуде 
храну и пића и напитке, док се понуђени оброци и пића могу сврстати у 
групу хотелских услуга хране и пића или хотелских производа. За наше 
сврхе ту је основна подела између потрошача (гостију) који су а) одсели у 
хотелу, б) оних који у њему не бораве и в) организованих група. 

Прва категорија потрошача (корисника) услуга хотелских рестора-
на и барова у вези је с основном функцијом хотела, понудом ноћења. Овде 
спадају а) гости који бораве у хотелу, као они б) на одмору, в) из послов-
них разлога и д) остале кориснике. Доручак обично купују у хотелу, али 
што се тиче других оброка, боравишни гости их могу користити у хотелу, 
али и на другом месту, па је вероватније да ће чешће посећивати хотелски 
бар или ресторан у вечерњим сатима него током дана. 

Друга категорија потрошача су они који не бораве у хотелу било да 
су појединци или мање групе (хране се изван куће). Они су, можда, одсели 
и неком другом хотелу, или у некој другој врсти смештајног капацитета 
или код пријатеља и породице, или су у то подручје дошли на један дан 
због одмора, посла или из других разлога. Друга могућност је да припадају 
локалном становништву за које су хотелски ресторан и барови место на 
коме се може јести и пити у слободно време или у склопу обављања пос-
лова. Та категорија чини важне кориснике који се услугама хотела највише 
служе током дана али и вечери, нарочито викендом. 

                                                   
1 Једна подела, а аспекта учесталости посете и потрошње хотелском објекту, разврстава 

госте у четири групе: сталне, честе, повремене и госте у пролазу или случајне госте. Под 
сталним гостом (потрошачем) једног хотелског објекта сматра се онај појединац који 
свакодневно посећује одређени хотелски објекат и конзумира једну или више услуга, 
према својим потребама, жељама, навикама и могућностима. У хотелу је то гост који 
дуже времена борави у њему. Чест гост долази више пута у недељи (или месецу) у хо-
телски објекат и конзумира једну или више услуга. У хотелу он користи смештај или 
пансион више пута у месецу или години. Повремени гост одређеног хотелског објекта је 
онај гост који у хотелски објекат долази ређе у одређеном временском размаку, повре-
мено, било у хотел или хотелски ресторан. Гост у пролазу или случајни гост је онај који 
у хотелски објекат долази више насумице, случајно, него плански, како би користио од-
ређене услуге. Свеједно му је у који ће објекат свратити. Важно му је да барем приближ-
но добије оно што жели. Овакав тип госта, по правилу, нема специјалних жеља. 
(Marošević I.: Ekonomska propaganda u ugostiteljstvu, ауторово издање, Pula, 1988., 
стр. 50.) 
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Трећа категорија потрошача услуга хотелских објеката су органи-
зоване групе које унапред договарају скупове у хотелу, што може захтева-
ти одвојене објекте и организационе договоре. У ту категорију спадају 
локални клубови, друштва, пословне и професионалне групе као и учесни-
ци састанака и конференција које нису с тог подручја. 

Производи хране и пића у хотелу разноврснији су од смештајних 
хотелских “производа” па их је, као и њихова тржишта, због те разнолико-
сти, у пракси често теже класификовати. Штавише, хотели нису једини ко-
ји нуде те производе. На тржишту хране и пића за појединце и групе хотел 
се не такмичи само с другим хотелима већ и с ресторанима изван хотела 
(самосталним, независним ресторанима) клубовима и сл. Стога је гастро-
номско-ресторатерска делатност у хотелима одвојена хотелска функција са 
сопственим циљевима, политиком и стратегијама, као и сопственом орга-
низацијом (food and beverage хотелски сектор). 

2. Маркетинг концепција у хотелском пословању 
Тржиште је пре свега место на коме продавац и купац размењују 

робу. У раној фази развоја појам тржишта везан је одређено место, на лич-
ну присутност продавца и купца и на физичку присутност робе. То је усло-
вило релативно једноставне односе на таквом тржишту. Са развојем 
производних снага тржиште постаје све мање везано за физичку присут-
ност људи и робе, а односи на тржишту постају све сложенији. На савре-
меном тржишту елементи личне или физичке присутности углавном 
отпадају (или барем нису неопходни за тржишне односе), али остаје сплет 
односа између продаваца и купаца. Дакле, тржиште данашњице могло би 
се дефинисати као скуп свих односа понуде (продаваца) и тражње (купаца) 
на одређеном подручју у одређено време. 

Из те дефиниције произилази да два основна елемента остају стална 
на тржишту: то су комуникација (односно систем веза) и размена (одно-
сно промет). Ти елементи нераздвојиви су од појма тржишта у свим фазама 
његовог развоја. 

По логици економских закона опстанак оних који у тржишној прив-
реди нуде своју (или туђу) робу или услуге, зависи од промета - кретања 
стварне продаје, односно остварене тражње њихове робе или услуга - да-
кле од тржишта. 

Тржиште је по правилу динамично и нестабилно па би пасиван став 
продаваца према таквом тржишту значило да он своју судбину и опстанак 
препушта ћуди тржишта. Такав став сасвим сигурно није и не може бити 
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исправан. Да би могао утицати на токове реализације својих производа или 
услуга на тржишту, продавац мора заузети активан однос према тржишту. 
Тај активни однос продаваца као скуп свих његових деловања на под-
ручју политике продаје и других активности на тржишту назива се 
маркетинг (о чему ће се касније детаљније говорити). 

Садржај појма маркетинг разликовао се данас и некада. Суштина 
тзв. нове маркетинг-концепције (концепта) састоји се у таквом формирању 
пословне политике која је под директним утицајем потреба и жеља траж-
ње. Читав састав модерне маркетинг-концепције може се поједностављено 
приказати са ова три основна елемента. 

ПРОИЗВОД (УСЛУГА) - ПОТРОШАЧ - ДИСТРИБУЦИЈА (ПРОДАЈА) 

Маркетинг претпоставља пре свега постојање развијеног тржишта, 
и то посебно тржишта тражње. 

Ако хотелска фирма или хотел жели да успешно прода свој пакет 
производа и услуга, кључно је да се маркетинг концепт добро разуме и 
правилно примени. Разумевање маркетинг концепта није тешко, али је ње-
гово примењивање врло захтевно. Једноставно речено, маркетинг кон-
цепт је филозофија оријентисана на потрошача која фокусира сва 
расположива средства на задовољење жеља и потреба потрошача, и 
тако резултира профитом. Као што стара песма каже: “Да би сте продали 
неком оно што неко купује, морате видети ствари кроз његове очи.” 

Јасно, тешко је продати нешто некоме коме то не треба. Ако фирма 
усвоји маркетинг концепцију оријентисану ка потрошачима, микс (понуда) 
производа и услуга биће дизајниран (обликован) тако да може пружити 
директан одговор на незадовољене потребе потрошача. Као резултат тога, 
биће потребно само мало праве продаје. У таквим ситуацијама, понуда и 
тражња су изједначене, и задовољени су и потрошач и произвођач. 

Маркетинг је нова филозофија пословног понашања на тржишту. С 
тим у вези говори се о интегралном маркетингу - концепцији која све раз-
војне планове и пословну политику на свим нивоима, од предузећа до ор-
гана власти, заснива на општем и детаљном познавању тржишту. 

Концепцију маркетинга, дакле, треба схватити као специфичан 
начин мишљења на коме се гради пословна политика хотелске компаније - 
хотела. Она је дијаметрално супротна концепцији пословања која је пола-
зила од техничко-технолошких могућности производних уређаја и, траже-
ћи оптималан асортиман ради максималног искориштавања производних 
уређаја и, тражећи оптималан асортиман ради максималног искоришћава-
ња производних капацитета, стављала продајну службу пред задатак да 
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прода производе. У овом случају процес је обрнут. Производњом домини-
ра политика која се оријентисала према потрошачу. Она подређује читаву 
производну активност потрошача и захтева од производног сектора да, 
преузимајући све потребне мере у техници и у технологији производње, 
произведе оно што потрошачи траже. Таква концепција пословања револу-
ционише процес производње јер од њега захтева изванредну прилагодљи-
вост тржишној ситуацији. Али истовремено револуционише и технику 
продаје, која више не може остати “она стара” која нам је позната под на-
зивом “комерцијално пословање”. То је и разумљиво када се схвати одго-
ворност коју на себе преузима функција маркетинга. 

Будући да се ослања на рационално коришћење сопствених снага и 
способности предузећа или његове организационе јединице своју актив-
ност усмерава према тржишту, а све заједно усклађује са објективним ус-
ловима (са околином која га окружује), маркетинг је заокружен у целовит 
систем, а то омогућује непрекидно функционисање. 

Тржишна (маркетинг) концепција заправо економска нужност 
у одређеном стадијуму развоја.1  

2.1. Дефинисање и значај маркетинга 

Највећи број дефиниција маркетинга наглашава (потенцира) при-
марност задовољавања потреба и жеља потрошача у процесу размене на 
тржишту.2 У том смислу, потребе и жеље потрошача узимају се за почетну 
тачку свих маркетинг активности.3 

Тако, на пример, “маркетинг је процес, који за циљ има креира-
ње размене како би се остварили индивидуални и организациони ци-
љеви. Може се посматрати као друштвени и као управљачки процес. 
Подразумева плански и дугорочни приступ у чијем фокусу је потро-
шач о његов систем потреба. Омогућује повезивање предузе-
ћа/организације са средином.”4  

Корен речи маркетинг лежи у англосаксонској речи тржиште (mar-
ket). Маркетинг је, у ствари, језичка кованица чије је етимолошко значење 
“стављање на тржиште”. Дакле, маркетинг подразумева све директне и 

                                                   
1 Rocco F.: Osnove tržišnog poslovanja - tekst i slučajevi, Informator, Zagreb, 1979., стр. 10. 
2 Buskirk H.R.: Principles of Marketing, Holt, Rienhart and Winston, Inc., New York, 1970., 

стр. 14-15. 
3 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: Основи маркетинга, Економски фа-

култет - ЦИД, Београд, 2004., стр. 3. 
4 Економски речник, Економски факултет-ЦИД, Београд, 2006., стр. 396. 
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индиректне активности које предузеће предузима или има намеру да 
предузме према изабраном тржишту. 

Једна од свеобухватнијих дефиниција маркетинга гласи: “Марке-
тинг је основни став и начин мишљења предузећа, који, полазећи од тр-
жишних услова, има за циљ израду широко фундираних стратегија 
политике предузећа.”1  

“У дефинисању маркетинга последњих година све више се истиче 
његов значај за обављање процеса размене. Тако је на пример, АМА (Ame-
rican Marketing Association) прихватило следећу дефиницију: “Маркетинг 
је процес планирања и спровођења концепција, цена, промоције и ди-
стрибуције идеја, робе и услуга да се креира размена која задовољава 
потребе појединаца и организација.” Указује се да маркетинг укључује 
читав низ активности које омогућују да се обави размена између купца и 
продавца односно да дође до трансакције робе или услуге за новац.”2 

Један од најпознатијих светских стручњака на подручју маркетинга 
Philip Kotler дефинише маркетинг као “друштвени и управљачки процес 
којим - путем стварања, понуде и размене производа и вредности с 
другима - појединци и групе добијају оно што им је потребно или шта 
желе.”3 

Ова дефиниција маркетинга лежи на следећим суштинским концеп-
цијама: концепцији потреба, жеље и тражње; концепцији производа; кон-
цепцији вредности и задовољења; концепцији размене и трансакција; 
концепцији тржишта; концепцији маркетинга и маркетара.4 

Маркетинг као пословна филозофија (доктрина) ставља потрошача 
у центар свих разматрања предузећа. Посебно се наглашава да је креирање 
вредности и сатисфакције потрошача срце модерне маркетинг мисли и 
праксе и да то има и шире друштвене последице. 

Маркетинг је појам који има више значења: а) економски процес, 
б) пословна активност или функција, в) пословна концепција и г) научна 
област.5 

Највећи број аутора маркетинг сматра и анализира као пословну 
(менаџерску) филозофију и пословну функцију. То је разумљиво с обзиром 

                                                   
1 Ловрета С., Петковић Г.: Трговински маркетинг, Економски факултет-ЦИД, Београд, 

2002., стр. 4. 
2 Ибид, стр. 4. 
3 Kotler Ph.: Upravljanje marketingom - analiza, planiranje, primena i kontrola, Mate, Zagreb, 

2001., стр. 9. 
4 Kotler Ph.: Upravljanje marketingom, knjiga I, Informator, Zagreb, 1988., стр. 4. 
5 Лексикон маркетинга, Савремена администрација, Београд, 1977., стр. 154. 
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на чињеницу да се ради о микроекономској дисциплини чија је преокупа-
ција бављење предузећем и унапређивањем ефективности и ефикасности 
његовог пословања у конкурентским тржишним условима. 

У суштини, маркетинг је оријентација предузећа да у конкурент-
ским тржишним условима на профитабилан начин задовољава потребе и 
жеље потрошача. То је процес, а не једнократна или повремена пословна 
активност која за то концептуално има устаљено место у управљању сав-
ременим предузећем. Маркетинг креира вредности (користи) за потрошаче 
и тиме олакшава размену што је централни проблем у пословању сваког 
тржишног актера. 

G. Amstrong и  F. Kotler су можда најубедљивије објаснили суштину 
маркетинг концепта.1 Почетак је у истраживању потреба, жеља и захтева 
купаца како би се на основу тих информација понудили производи (и ус-
луге) које ће у највећој мери испунити очекивања потрошача. Креирање 
вредности је сигурно најважнији део интерних способности предузећа ко-
јима ће се обезбедити што виши ниво сатисфакције потрошача. Познато је 
да потрошачи купују вредности (користи), а не физичке ствари (предмете). 
Ако се поступа на тај начин за очекивати је да ће такво предузеће бити на 
неки начин фаворизовано од стране потрошача и да ће то резултирати раз-
меном односно трансакцијом робе за новац. И ту није крај, него почетак 
трајне (дугорочне) сарадње предузећа и његових потрошача кроз изграђи-
вање и развој партнерских односа (Relationship) који ће обезбедити ста-
билност профита на дуги рок. 

Слика 4: Суштина маркетинг концепта 

 

Маркетинг концепт укључује следећа три кључна аспекта:2 

                                                   
1 Armstrong G., Kotler Pf.: Marketing - An Introduction, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2000., 

стр. 5. 
2 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 10-11. 
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(1) оријентација на купце-потрошаче; 
(2) оријентација на конкуренцију, и 
(3) интерфункционална координација. 

Оријентација на потрошаче значи да су потрошачи почетна тачка 
свих маркетинг активности у предузећу. Прибављање информација о пот-
рошачима је основа формирања понуде (маркетинг микса) хотела и креи-
рања додатне вредности којима ће се повећати њихова сатисфакција и 
постићи виши степен компететивне предности. Оријентација на конку-
ренцију подразумева непрекидан процес такмичења који се заснива на 
анализирању добрих и лоших страна у стратегијама и тактикама актуелних 
и потенцијалних ривала хотела. У мери у којој потрошачи представљају 
шансу за успешно пословање, конкуренција је опасност са којом се суоча-
вају предузећа на тржишту. Балансирање између шанси и опасности даће 
резултате једино у случају да је хотел тако организован да искористи своје 
предности и минимизира своје слабости у тржишном наступу. Зато хотели 
који су прихватили маркетинг као пословну концепцију морају тежити та-
квом степену интерфункционалне координације међу пословним функци-
јама која ће им обезбедити стабилан раст и развој на тржишту. 

На овом месту бисмо указали на мешање појмова маркетинг и про-
даје или маркетинг и рекламирање. 

Сагледавајући овај проблем, Др Момчило Милисављевић, уважени 
експерт маркетинга, наводи следећа значења маркетинга: економски про-
цес, пословна функција, пословна концепција и научна дисциплина.1 

2.1.1. Маркетинг као економски процес 

Маркетинг као економски процес доводи у везу производњу и пот-
рошњу доприносећи ефективности и ефикасности обављања размене, а 
тиме и читавог процеса пословне активности. Улога маркетинга као еко-
номског процеса је да омогући кретање робе и услуга од тачке производње 
(предузеће) до тачке потрошње (коришћења) да би се подмириле потребе 
потрошача. 

Маркетинг као економски процес треба да омогући да се успешно 
обави размена између предузећа и потенцијалних потрошача. У размени 
долази до преговора између продаваца и купаца о условима трансакције, 
које се одвијају и разрешавају процесом комуницирања заинтересованих 
страна. Резултат размене је трансакција (роба-новац). Трансакција претпо-
ставља да су преговори успешно обављени на обострано задовољство. 

                                                   
1 Милисављевић М.: Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2001., стр. 3-8. 
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Маркетинг мора да анализира шта свака страна очекује од трансакције да 
би размена била успешна. 

2.1.2. Маркетинг као пословна функција 

Маркетинг је пословна функција која обухвата све неопходне ак-
тивности да се идентификује, антиципира и задовољи тражња, уз остваре-
ње циљева пословања. Маркетинг као пословна функција треба да 
допринесе да предузеће ефективно и ефикасно реагује и мења се у складу 
са променама на тржишту. 

На маркетинг се гледа као на једну од базичних пословних функци-
ја савременог предузећа. Састоји се из низа повезаних пословних активно-
сти са циљем да се обезбеди проширење тржишта за предузеће. У основи, 
маркетинг као пословна функција одговорно је за управљање маркетинг 
миксом (производ, цена, дистрибуција, промоција) који чини понуду пре-
дузећа усклађену са захтевима и потребама тржишта (потрошача). 

Ефикасна стратегија маркетинг функције је да креира економске 
користи. Економске користи обезбеђују вредности и сатисфакције за пот-
рошаче. Да би се остварила сатисфакција за потрошаче, користи (вреднос-
ти) морају бити веће од трошкова. Потрошачи обично бирају и купују 
производе и услуге којим обезбеђују највећу корисност. 

2.1.3. Маркетинг као пословна концепција 

Маркетинг као пословна концепција означава став менаџмента 
према улози предузећа у привреди и друштву и значи усмереност ка задо-
вољавању идентификованих потреба потрошача у одређеним производима 
и услугама, уз остварење добити (профита). 

Предузећа која стављају примарни фокус на потребе потрошача 
примењују у пословању маркетинг концепцију. Ова предузећа развијају и 
продају производе/услуге који задовољавају потребе и жеље потрошача. 
Предузећа која желе да буду успешна (профитабилна) морају да схвате да 
што више вредности “уграђују” у своје производе/услуге то ће остварити 
виши ниво сатисфакције потрошача који ће увек бити спремни да за такву 
понуду плате и више. Зато је маркетинг концепција својеврсни катализатор 
да се што боље дефинишу и задовоље потребе потрошача у конкурентским 
тржишним условима. 

2.1.4. Маркетинг као научна дисциплина 

Коришћење маркетинг теорије доприноси побољшању процеса уп-
рављања маркетинг активностима, што убрзо резултира у дефинитивном 
превазилажењу дилеме да ли је маркетинг доминантно наука или вештина? 
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Маркетинг је подручје знања које је развило специјализоване методе и те-
хнике утврђивања чињеница и интерпретација и закључивања, што га је 
уврстило у најмлађе дисциплине друштвених наука. Интердисциплинар-
ност маркетинг значи да се маркетинг у развоју у великој мери ослањао на 
концепције и методе из других научних дисциплина, али исто тако да је 
оригиналним концепцијама и методима доприносио развоју других науч-
них дисциплина и да тај његов утицај све више јача. 

2.2. Суштина хотелског маркетинг концепта 

Суштина хотелског маркетинг концепта могла би се свести на сле-
деће основне карактеристике1: 1. почиње са потрошачима; 2. дугорочна 
перспектива; 3. пуно ангажовање свих капацитета предузећа, и 4. заснива 
се на сталним иновацијама. 

Многи менаџери у хотелијерству спроводе разне радње које погре-
шно означавају као маркетинг. Многи људи мешају рекламирање или, ди-
ректну продају са маркетингом. 

Иако су такве активности без двоумљења део функције маркетинга, 
самостално се не могу називати маркетингом. Маркетинг се односи на це-
локупан процес. Рекламирање и директна продаја само су облици промо-
ције, а промоција је само једна компонента маркетинг микса. Менаџери 
који то користе, покушавају да само продају своје производе и услуге. 

Микс производа и услуга (услужни програм) састављен је од опип-
љивих и неопипљивих елемента које чине хотелски објекат. Микс роба и 
услуга укључује храну, пиће, собе за издавање, објекте за састанке, и паж-
њу коју пружа персонал, као и друге опипљиве и неопипљиве услуге. Ре-
кламирање и директна продаја фокусирају се само на микс производа и 
услуга, а циљ је убедити потрошаче да купе и користе микс производа и 
услуга. Мало се пажње поклања жељама и потребама потрошача; уместо 
тога, менаџер у хотелу се нада да ће што већи број потрошача постати ста-
лан и тако омогућити објекту да достигне своје финансијске циљеве. 

Хотелијерство и туризам, посебно сегмент услуга хране, пуни су 
примера објеката који су пропали зато што власници или менаџери нису 
сагледали жеље и потребе потенцијалних потрошача. Резултати се могу 
предвидети: слаб обим пословања, слаба зарада и честа стања банкрота. 
Овакве грешке су честе у ресторатерству, па зато ресторани имају највећу 
стопу пропадања (пропасти) од свих видова пословања у САД. Негде се 

                                                   
1 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 9 
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чак процењује да је степен пропасти пословања новоотвореног независног 
ресторана до 90 % у првих 12 месеци пословања.1 

Разлика између продаје и маркетинга је једноставна. Продаја се 
углавном фокусира на жељи фирме да производе продаје како би се оства-
рио профит (зарадило). Продаја и други облици промоције користе се за 
стварање тражње за тренутним производима фирме. Јасно, потребе произ-
вођача (продаваца) су важне. Маркетинг се, с друге стране фокусира на 
потребе потрошача, чије задовољење ће, наравно, донети добро и продав-
цима односно хотелским предузећима (хотелима) као произвођачима прои-
звода-услуга. Када се производ или услуга тотално маркетиншки обради, 
потребе потрошача сагледане су од самог почетка развојног процеса новог 
производа, и микс производа и услуга дизајниран је тако да задовољи оне 
незадовољене потребе потрошача. Када се производ или услуга правилно 
маркетиншки обраде, потребно је врло мало продајних напора, зато што 
постоји потреба потрошача коју ће тај производ или услуга задовољити. 

Како хотелијерство представља мешовиту производно-услужну де-
латност где основна услуга, услуга смештаја, представља чисти услужни 
процес то ћемо, у наставку, укратко се осврнути на карактеристике марке-
тинга у сфери услуга и у том контексту маркетинга хотелских фирми. 

 2.2.1. Специфичност маркетинга у хотелској услужној делатно-
сти 

Није нимало једноставно повући јасну разлику између услужних и 
производних делатности. Зато је боље рећи да постоје делатности које има-
ју веће или мање учешће услуга у својој пословној активности од других. 
Тако су хотелска предузећа (хотели) више услужно него производно ин-
тензивна, па ће се, иманентно томе, у наставку више појаснити карактерис-
тике управо маркетинга услужних организација (предузећа) у које спадају 
и хотелске организације односно хотели. Такође, потребно је истаћи да се, 
кад је у питању маркетинг у услужним делатностима, у које спада и хотел-
ски маркетинг, све више указује на чињеницу да понуда предузећа на тр-
жишту може бити производ, услуга или комбинација. Мало је, наиме, 
чистих “производа”  и “услуга”, а веома често се у понуди бројних преду-
зећа у савременој привреди налази комбиновање производа и услуга.2 Хо-
телијерство је управо таква делатност. 

Сматра се, иначе, да у услужне делатности спадају активности фи-
нансија, осигурања, комуницирања, некретнина, транспорта, општих услу-

                                                   
1 Reid D.R., Bojanic C.D.: цит. рад, стр. 15. 
2 Милисављевић М.: Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1997., стр. 625. 
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га, велетрговина и малопродаја, запослени у државним организацијама и 
институцијама, образовање, здравство, професионалне услуге, личне услу-
ге као и ресторани и хотели.1 

Постоје четири начина да услужно предузеће (какв је и хотелско) 
привуче купце односно потрошаче. То су: 1) уређаји и опрема (код хотел-
ских предузећа то је локација, уређеност и опремљеност самих хотелских 
објеката), 2) људи односно људски ресурси односно потенцијали, 
3) методи (начини услуживања, организација рада и др.), 4) општа способ-
ност хотелског предузећа односно хотела да обезбеди услуге смештаја и 
исхране као и друге услуге. 

Треба рећи да услужна организација (услужно предузеће), и онда 
када се оглашава “једноуслужним” односно таквом која тржишту нуди са-
мо једну услугу, нуди их у ствари много. Може се сматрати да постоји ос-
новна услуга, главно језгро и низ пропратних услуга које потпомажу 
добро остваривање основне услуге. Слика 5 показује да постоје веома уске 
везе између основне услуге и пропратних услуга S1 и S2, као и да су истов-
ремено, S1 и S2 међусобно повезане.2 

Слика 5: Међусобна повезаност основне и пратећих услуга 

 
Остваривање сваке од њих утиче на квалитет остваривања осталих, 

али све те пратеће услуге треба да допринесу бољем остваривању основне 
услуге.3 

                                                   
1 Ибид. 
2 Николић Д.: Карактеристике маркетинга услужних организација, часопис “Нова трго-

вина”, бр. 7-8/1988., стр. 351-358. 
3 О дефинисању производ-услуге у хотелијерству детаљније ће се говорити у глави X, 

III дела. 
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Хотелијерство је типичан пример такве појаве. Основна услуга у 
хотелијерству састоји се у пружању смештаја, односно преноћишта. За хо-
тел са 5 звездица та услуга подразумева одређени ниво задовољавања гос-
тију пошто им на располагање нису стављени само соба и кревет, него и 
купатило, простор за дотеривање и сл. Основној услузи, дакле, придружују 
се оне пратеће: пријем на рецепцији, служба резервације, стављање на рас-
полагање TV, радио апарата, видеа, доручак у соби, бар, ресторан, дворана 
за забаву, састанке и др. Наиме, ради се о великом броју таквих пратећих, 
пропратних услуга, од којих су неке неопходне при остваривању основне 
услуге (рецепција на пример), док друге само побољшавају њен квалитет 
(нпр. бар, телефон). Услужна организација мора ићи на читав низ таквих 
пратећих услуга које нису најпотребније али су релативно скупе с обзиром 
на то да оне доприносе квалитету основне услуге, па и уколико нису ко-
ришћене. На пример, неки хотели имају ресторане који су отворени до по-
ноћи или после поноћи. Чак ако га гост и не користи, сама чињеница да зна 
да ће - упути ли се тамо - све док ради бити услужен вечером, представља 
незанемарљиви део квалитета основне услуге. Ова анализа поставља сло-
жене проблеме управљању: како се задовољавање корисника услуга распо-
дељује између основне услуге и оних пратећих? Какву политику цена 
спроводити? Зарачунати сваку пратећу услугу или понудити пакет услуга? 

Видљивост и невидљивост услужних (хотелских) организација 

Услужне организације (хотелска предузећа/хотели) су веома вид-
љиве у том смислу што је јавност код куповине услуга у непосредном до-
диру са организацијом која је продаје. Корисник услуга види услужно 
предузеће, што није случај са индустријским предузећем, са којим је у кон-
такту једино кроз његову пропаганду и његов производ. Та појава, нарав-
но, оставља снажан утисак на његову машту и он самоиницијативно прича 
о својим утисцима који су за њега веома важни. 

Он, у ствари, види - а тога није свестан - само мали део услужне ор-
ганизације (хотела), у додиру је тек са спољним изразом знатне интерне 
организације која, сама по себи није видљива и о којој, стога, најчешће не-
ма појма (Слика 6).  
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Слика 6: Видљивост и невидљивост услужне организације (хотела) 

 
За хотелске, као услужне организације (хотеле) произлазе, у најма-

њу руку, две врсте потешкоћа: 

а) кад је квалитет услуга лош, или је услуга недовољна из разлога 
интерне организације, хотел ће то веома тешко моћи објаснити својим ко-
рисницима, који најчешће ако и претпостављају постојање тог невидљивог 
дела, не могу ни замислити његову сложеност и осетљивост, 

б) у погледу цена услуга, хотел мора водити рачуна о трошковима 
(веома високим фиксним трошковима) оног невидљивог дела, јер се код 
корисника примећује помисао да су услуге прилично скупе, јер нису свес-
ни каква је организација неопходна да би им се оне могле пружити. Та по-
јава отежана је још једним фактором. Потрошач, после плаћања, ништа не 
односи са собом; стога често сматра да би услуга морала бити бесплатна. 
Повезаност тих двеју појава чини да је проблем корисниковог (потрошаче-
вог) виђења цена услуга посебно наглашен. Ово нарочито долази до изра-
жаја на веома хетерогеном туристичком односно хотелском тржишту. 

Отуда потиче и изузетна важност онога што се назива “екстрапо-
лацијом” у услужним организацијама. На пример, директор или управник 
хотела истовремено треба да у локалним оквирима примењују конкурент-
ску политику дефинисану од стране сектора, а исто тако мора да надгледа 
остваривање доброг - “држања” хотела и његовог особља, да разрешава 
проблематику односа према особљу, набавци (снабдевању) а исто тако да 
решава проблеме који се свакодневно јављају у односима са гостима. Пред 
таквим мноштвом “производних” проблема, велико је искушење, да се 
примењује запажање много веће окренутости “производњи” него марке-
тингу. И овде се пример хотелијерства врло лако може илустровати. Хотел 
се гради 15 или 20 година. Супермаркет за најмање 10 година, исти авион 
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треба да лети 15 година, представништво банке не мења изглед десетак го-
дина... То наглашава важност инфраструктуре у услужној организацији, 
као и сложеност и рискантност почетног избора локације, јер једном када 
је инфраструктура већ на одређеном месту, ваља је свим средствима учи-
нити рентабилном. Уколико је избор био добар то ће бити јек поен, а уко-
лико пак није тако, томе се треба прилагодити. То је разлог да се говори о 
дугорочном маркетингу хотелских предузећа и хотела. 

Последњи фактор који доприноси сложености руковођења хотел-
ском организацијом је овај: руководилац маркетинга увек је суочен са два 
тржишта. Прво од њих, као што је случај и код осталих, предузећа сачиња-
ва целокупност стварних и потенцијалних клијената. Он ће, дакле, дефи-
нисати пословну политику у односу на то тржиште. Али, његов рад овде не 
престаје: ту пословну политику он мора “продати” онима који треба да је 
примењују (директори хотела). 

Три су основне особине услуга: оне су нематеријалне; увек постоји 
непосредан контакт између хотелског предузећа односно хотела као услу-
жне организације и корисника-потрошача хотелских услуга; активно или 
мање активно суделовање у “производњи” услуга од стране корисника-
потрошача. 

Основни елементи система “производње” услуга произлазе из пос-
ледње две особине. Тај систем се заснива на међуповезаности три елемен-
та: физичке подлоге (FP); кадрова (особља) услужне организације са 
којима комуницирају корисници услуга (PER), и корисника услуга 
тј. клијената (CER). 

Деловање та три елемента доводи до “производње” и коришћења 
услуге (Слика 7). 

Слика 7: Основни елементи система 

 
За стварање услуге нужна је комбинација тих елемената, а квалитет 

веза које се међу њима успостављају допринеће квалитету услуге. 

Корисник услуга (CLI) 

Особље (персонал) са ко-
јим се долази у контакт 

(PER) 

Услуге (SER) 

Физичка подлога (FP) 
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Кад се ради о физичкој подлози потребно је напоменути да је реч о 
материјалној подлози неопходној за “производњу” услуга, а којом се служе 
било кадрови, било корисник, или пак, најчешће, обоје истовремено. Може 
се рашчланити на две велике групе: 

а) помагала неопходна за вршење услуге - најразличитији пред-
мети, намештај, машине и др. које стоје на располагању особљу и/или ко-
рисницима. Њихово коришћење од стране једних или других омогућава 
остваривање услуге: у хотелу реч је о свеукупном намештају на рецепцији, 
бару, ресторану и др. као и о различитим апаратима којима се служи особ-
ље или гости. 

б) материјално или физичко окружење у коме се услуга врши од-
носно обавља (реализује) - све оно што се налази око помагала: простор, 
зграде, декор и сл. у коме се одвија “производња” услуга. Особље са којим 
се контактира: реч је о особи/особама запосленој у услужној организацији 
чији је посао такав да долази у контакт са корисницима услуга (рецепције, 
конобари, домаћице хотела, спремачице итд). 

Све у свему “производња” услуга у суштини почива на комбинацији 
веза између поменута три елемента. 

Да би се добио потпуни увид у систем неопходно је потребно при-
додати и два друга елемента: систем интерне организације (SIO) услуж-
не организације и остале кориснике услуга те организације. 

Најчешће истицане разлике између производа и услуга се приказују 
у наставку. 

У погледу концепције хотелског маркетинга и маркетинга у другим 
делатностима не постоји суштинска разлика. Њу треба, првенствено, тра-
жити на подручју маркетинг инструмената и њиховог комбиновања у виду 
маркетинг микса хотела.1 

Упућујући на улогу и значај маркетиншке концепције у савременом 
пословању хотела треба пре свега дати нагласак основним поставкама 
маркетинга као тржишно усмереној пословној концепцији. Оптималном 
комбинацијом елемената маркетинг микса, стратешким планирањем и ор-
ганизацијом маркетинга у хотелијерству, и уз незаобилазну имплементаци-
ју неких од маркетиншких функција, првенствено истраживања тржишта, 
могуће је јасно сагледати улогу маркетиншке концепције у хотелском пос-

                                                   
1 Видети детаљније: 

1. Љубојевић Љ.Ч.: Менаџмент и маркетинг услуга, Желнид, Београд, 2001,, стр. 31-69. 
2. Љубојевић Љ.Ч.: Маркетинг услуга, Stylos, Нови Сад, 2002., стр. 5-65. 
3. Канцир Р.: Маркетинг услуга, Београдска пословна школа, Београд, 2006., стр. 77-86. 
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ловању. Хотелски маркетинг односно тачније речено маркетинг при-
мењен у хотелском пословању представља “процес стварања и одржа-
вања продуктивних веза са жељеним потрошачима у циљу стварања 
таквих веза које морају бити ефикасније од конкурената.”1 У данаш-
њем, савременом хотелском пословању се све више, кад се ради о послов-
ном одлучивању, говори о одлучивању на подручју хотелског маркетинга.2 

Према Котлеру, од маркетинга се тражи да предузеће доведе у по-
ложај у којем ће “преживети” и чак расти у окружењу карактеристичном 
по различитим интересима групама и тржиштима. Притом предузеће мора 
успети не само анализирати разнолико окружење у коме се налази већ на 
њега исто тако и утицати, као и прогнозирати и покретати тенденције раз-
воја.3 

Хотелски маркетинг се концепцијски свакако може ослонити на са-
знања маркетинга материјалних добара, али она се морају прилагодити по-
себним условима и појавама хотелске делатности. Тако из велике количине 
индивидуалности и мале количине могућности стандардизације хотелских 
услуга следи и разлика хотелског маркетинга од маркетинга робе широке 
потрошње. То понајпре вреди за разноврсну понуду услуга која прелази 
границе стварне понуде смештаја и исхране. Хотелско предузеће у начелу 
нуди палету различитих производа и услуга, при чему индивидуално креи-
рање понуде отежава поређење с алтернативном понудом конкуренције. 
Као даљњу специфичност у овом контексту треба имати у виду да су ква-
литет и корист од лично извршених услуга тешко мерљиве и проценљиве, 
што је условљено, видели смо, материјалношћу услуга. Због отежаности 
објективног мерења квалитета, формирање цена добија посебан значај, с 
обзиром на то да се ценом често и радо користи ради процене квалитета. 
Осим тога, нематеријалност услуга отежава промоцију јер су сликовити 
прикази и презентација помоћу примера, познати из маркетинга робе ши-
роке потрошње, тешко могући. 

С обзиром на то да хотелско предузеће (хотел) не може утицати на 
ангажовање спољњег фактора, постоји велика зависност од осцилација 
тражње. У том контексту ваља изнова упозорити на високу прилагодљи-
вост и неравномерност туристичке односно хотелске тражње, која, конач-

                                                   
1 Wall F.: Building market Leadershid: Marketing as process, u Rutherford G.D:, O’Fallon J.M.: 

Hotel Management and Operations, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey, 2007., стр. 306. 
2 Grgona J., Supić A.: Uloga marketinške koncepcije u hotelskom poslovanju, Ekonomska misаo 

i praksa, Dubrovnik, br. 1/2007., стр. 41. 
3 Kotler Ph.: Marketing management, Prentice Hall, Englewood Clifts, New Jersey, 2003., 

стр. 41. 
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но, покреће тражњу за хотелским услугама. Насупрот материјалним произ-
водима (добрима), хотелска услуга - с изузетком појединих услуга исхране 
се не може транспортовати на место тражње. Да би се, дакле, услуга могла 
осмислити на сврсисходан и исплатив начин, спољни фактор се мора тран-
спортовати и унети на место понуде. Према томе, та ситуација је сасвим 
обрнута условима маркетинга робе широке потрошње, где се редовно доб-
ра транспортују до места тражње. Будући да се резултат услуге хотелског 
предузећа не може транспортовати до места тражње, обавља се прелаз хо-
телске услуге на оног који је тражи, према такозваном начелу резидент-
ности, пре свега на локацији хотела. То за хотелско предузеће значи 
нужност да се спољни фактор мотивише тако да буде спреман савладати 
просторне удаљености, како би се користио понуђеним услугама на лока-
цији хотелског предузећа. Из тога произилазе различити захтеви у погледу 
избора локације код хотелског предузећа. Другачије него нпр. код трго-
винских предузећа, за које се превоз добара такође одвија по начелу рези-
дентности, овде се морају више узети у обзир природне околности 
локације (клима, топографија итд.). Због потребе синхронизованог пружа-
ња услуге, као и због чињенице да се понуда услуга не може одвојити од 
понуђача, трговина хотелским услугама одвија се знатно друкчије од трго-
вине материјалним услугама. Из тога, међутим, произлазе и последице по 
стратешко маркетиншко планирање, које се појављује не само због значај-
ног дисконтинуитета, 

Хотелски маркетинг има задатак да хотелу обезбеди сигурно тржи-
ште. То је изузетно тежак подухват. Да би се створило атрактивно тржиш-
те неопходно је располагати квалитетним информацијама о условима 
привређивања у макроокружењу и расположивим хотелским ресурсима. 
На таквој основи могуће је градити и реализовати хотелску маркетинг 
стратегију и својеврсну оптималну комбинацију расположивих инструме-
ната хотелског маркетинга. 

Најважнија подршка маркетингу хотела је истраживање маркетинга 
и у том контексту истраживање тржишта. Трeба нагласити да истраживања 
тржишта упућују на бројне специфичности тражње и прилагођавања тзв. 
хотелске понуде (услуге смештаја, исхране, забаве, спорта, рекреације, 
здравства итд.) таквој тражњи. 

2.2.2. Хотелски маркетинг процес 

Пословање хотела се значајно променило у задњих 30 година, при-
хватајући специјалне облике смештаја, који нуде нове могућности, (нпр. 
продужени боравак), нове облике сегментираности тржишта (нпр. женска 
модна одећа), проширивање и учвршћивање марки (брендова), нове начине 
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стицања потрошача (нпр. e-mail), нове облике дистрибуције (нпр. Ekspedia) 
и глобализацију. Ове промене на тржишту и начини на који се хотели од-
носе према њему и на њему зарађују, поставиле су нове захтеве пред хо-
телски маркетинг. 

Успешан хотелски маркетинг захтева оркестрацију различитих та-
лената и вештина, где су запослени у продаји маркетингу само један њен 
део. Ланци хотела односно велика корпоративна хотелска предузећа прис-
тупају овом процесу на један начин; самостални хотели то морају да раде 
на други. Али, у оба случаја, тржишни успех зависи од ефикасне интегра-
ције маркетинга и активности у власничком нивоу, под директивом и вођ-
ством генералног менаџера, који доноси одлуке у односу на захтеве 
тржишта.1 

Свака фирма има свој маркетиншки процес, начин на који иде на 
тржиште. То је начин на који менаџмент одлучује шта ће да ради и шта ће 
да понуди, са ким ће се надмеће, како ће да привуче потрошаче, и како ће 
да их задовољи и задржи. Већина фирми, и многи хотели међу њима, не 
разрађују, нити пажљиво планирају свој маркетиншки процес; они просто 
раде свој посао по навици или традицији. Друге фирме, праве пројекте за 
редовно планирање и преглед њиховог “изласка на тржиште”. 

Хотел је фирма, која ради без престанка 24 сата. Да ли је хотелу по-
требан планиран и редован преглед његовог маркетиншког процеса? Узи-
мајући у обзир високе фиксне трошкове и велики утицај на профит који 
имају мале промене прихода, да - хотели би требало да плански и дисци-
плиновано воде рачуна о свом маркетиншком процесу. Да би хотел остао 
успешан, требало би да формално изврши ревизију свог маркетиншког 
процеса најмање једном годишње, како би био сигуран да он још увек од-
говара његовом тржишту; ако не одговара, извршити промену. Даље, хотел 
мора водити рачуна о трошковима стицања потрошача, како би непрекид-
но увећавао продуктивност свог маркетиншког процеса. 

Маркетиншки (маркетинг) процес хотела (Слика 8) започиње са од-
луком о томе шта урадити и шта коме понудити. Ово није само случај 
за нове хотеле у припреми, већ и за постојеће хотеле који морају прилаго-
дити и ускладити своју понуду са променама на тржишту. Следећи корак је 
одређивање структуре цена. Ова прва два корака одређују вредност по-
нуде хотела.2 Даље, стварање свести и поспешивање тражње међу љу-

                                                   
1 Fletch W.: Building market Leadership: Marketing as Process, u: Rutherford G.D., O’Fallon 

J.M.: Hotel Management and Operation, John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, 2007., 
стр. 305-307. 

2 Ибид, стр. 307-308. 
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дима, за које постоји нада да ће бити потрошачи хотелских услуга. Онда се 
хотел мора учинити расположивим (доступним) и затворити циклус 
продаје - то јест утврдити приход, повећати приход и управљати при-
ходом. Флексибилан менаџмент у структури цена и брзи одговор на крат-
корочне промене у понуди и тражњи, неопходни су за креирање (стварање) 
потрошача и за побољшавање прихода по расположивој соби. 

Затим почиње прелазак на извршавање, али то више није део марке-
тиншког процеса. У ствари, то је критични део процеса. Мора се припре-
мити хотелско особље како би изашло у сусрет и потпуно задовољило 
жеље и очекивања оних потрошача који су придобијени. Онда се мора ра-
дити на задржавању тих потрошача како би се од њих направили стални, 
лојални потрошачи. На крају, потребно је измерити њихову сатисфакци-
ју и извршити процена рада маркетинг менаџера. 

Слика 8: Маркетиншки процес хотела 

 
Маркетиншки процес није праволинијски процес, који се одвија ко-

рак по корак, као што је то било приказано (Слика 8), већ је то један круж-
ни ток, по коме менаџмент мора сваки пут изнова да се креће у зависности 
од промена на сегментима тржишта. Само преиспитивањем и увођењем 
иновација у маркетиншки процес, хотел може напредовати и наставити да 
буде водећи хотел на тржишту.  

Одлука о томе шта ће се десити и шта коме понудити 

 
Одређивање цена 

Утврђивање, повећање и управљање приходом 

 
Припремне радње на испоруци услуга и задовољење потреба 

потрошача 

Задржавање потрошача 

 
Мерење сатисфакције потрошача и процена рада 

 

Расположивост хотела за коришћење 

 

Стварање свести и поспешивање тражње 
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Слика 9: Кружни маркетиншки процес хотела 

 
Овај модел маркетиншког процеса примењује се како на хотел као 

целину, тако и на било који његов добитни односно профитни центар. 

 Показатељи маркетинга 

Исправност маркетиншког процеса мора се проверавати током ду-
жег временског периода него што је месец, квартал или фиксална година, и 
треба мерити не само податке о профиту  и губитку. Добар маркетиншки 
процес за резултат има: 

 пораст прихода по расположивој соби и пораст F&B прихода по ра-
сположивој столици и месту у ресторану; 

 пораст тржишног удела на индекс удела (учешћа) преко 100 - већи 
удео издатих соба од удела расположивих соба, што представља 
“добро учешће”; 

 пад трошкова стицања потрошача, не на бази процента профита већ 
као долар по јединици продаје - нпр. долар по издатој (заузетој со-
би), долар по куверу. Која је цена стицања потрошача? Укупна вре-
дност рекламирања и буџета за промовисање посла (све чешће се 
данас назива трошкови маркетинга и продаје), плус поруџбине, 
трошкови резервације, цена франшизе, и трошкови маркетинга. Ови 
трошкови у време раста се не морају смањити, али ће бар расти спо-
рије од стопе раста бруто профита. 

 пораст нивоа сатисфакције потрошача; 

Одлука о томе шта ће се де-
сити и шта коме понудити 

 

По којој цени 

 

Стварање свести и 
поспешивање траж-

ње 

 

Расположивост хоте-
ла за коришћење 

 

Утврђивање, повећање и 
управљање приходом 

 

Припремне радње на 
испоруци услуга и за-
довољење потрошачи 

 

Задржавање 
потрошача 

 

Мерење сатисфакције 
потрошача 
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 пораст нивоа задржавања потрошача (лојалности потрошача) мерен 
на основу процента оствареног сегмента са ранијим потрошачима. 

2.2.3. Систем међуповезаних хотелских маркетинг активности - 
интегрални маркетинг 

Маркетинг је систем међуповезаних активности које чине суштину 
понуде хотелског предузећа и хотела. Те активности су увек усмерене ка 
постојећим или потенцијалним купцима/потрошачима. Производи или ус-
луге се морају прилагодити потребама и захтевима циљног тржишта, мора-
ју бити расположиви у време и на месту где их желе потрошачи којима су 
намењени. Потребно је пронаћи ниво цена за производе и услуге који ће 
потрошачи прихватити и који ће омогућити остварење профита. 

Маркетинг активности су усмерене на идентификовање и задово-
љење потреба и захтева постојећих и потенцијалних потрошача уз оства-
рење профита хотела. 

Хотели служе гостима и туристима. Битно је гледање на хотел как-
во имају његови потрошачи - корисници услуга, а не менаџмент или запос-
лени у хотелском објекту. Неке од тих потреба су основне и физичке, као 
што је потреба за спавањем у чистом кревету или потреба за конзумира-
њем здравих (исправних) оброка; други, попут оних које су нпр. снобисти-
чке природе, стечене су потребе па, уколико хотел жели бити успешан, 
мора настојати удовољити и једној и другој групи потреба. 

У хотелском пословању постоји велика сложеност која је условљена 
разликама у пословању као што су: категорија објекта, величина капаците-
та смештаја, локација, ширина асортимана производа и услуга (услужног 
програма), старост објекта, број дана пословања у години, организациона 
структура и др. Због наведених специфичности, а пре свега због изражених 
карактеристика хотелске услуге, неопходно је примена интегрисаног (ин-
тегралног) маркетинга у хотелском пословању. 

Како би хотел могао задовољити потребама корисника (потроша-
ча), на поједине хотелске услуге треба гледати као на хотелски производ 
који се продаје на одређеном тржишту. 

Хотел треба да створи понуду која ће имати диферентну или конку-
рентну предност у односу на понуде других хотела у дестинацији. 

Сваки хотел мора ускладити одређену понуду (услужни програм) са 
одређеним сегментом тржишта, тј. групом људи мање-више сличних свој-
става и захтева за хотелским услугама. Овде се уочава разлика између хо-
телских услуга смештаја и хотелских производа (храна) у смислу да свако 
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може, до извесне мере, служити различитим тржиштима. Али та разлика 
само изражава потребу за складом у јединственој хотелској концепцији. 

Практична корист интегрисаног маркетинга је што указује на неоп-
ходност да маркетинг као пословна функција координирано са другим хо-
телским пословним функцијама треба да повеже укупну активност хотела 
са захтевима купаца. При томе је улога маркетинга интегративна, он је 
мост или спона која повезује могућности хотела са потребама грађана као 
потрошача, привреде и друштва у производима и услугама. Све активности 
и пословне функције морају се компоновати и усмеравати ка циљевима по-
словања, омогућујући благовремено прилагођавање променама у привреди 
и друштву. Интегрисани маркетинг не треба схватити тако као да постоји 
главна (маркетинг) пословна функција и споредне (остале) пословне функ-
ције у хотелу. Маркетинг је интегративна функција која усмерава актив-
ност хотела ка сврси његовог оснивања и егзистенције у привреди. 

Да би маркетинг као пословна функција могао успешно да обави 
интегративну улогу потребно је, пре свега, да се обезбеди координација 
међу активностима маркетинга. Координација међу пословним функцијама 
је такозвана хоризонтална координација. 

У установљавању хотелског интегралног маркетинга битна су три 
нивоа координација: међусобна координација свих активности, међусо-
бна координација сектора (у хотелу) и координације на макро нивоу 
(целина хотела (предузећа) у односу на окружење).1 Успех хотела у пру-
жању услуга туристима-гостима (потрошачима) зависи од способности да 
се духом маркетинга прожме цео хотел, све његове активности, сектори и 
запослени. Маркетинг оријентација у фокус ставља потрошача, а средство 
за остваривање циља пословања постаје интегрални маркетинг кроз оркес-
трацију свих активности, функција и запослених у хотелу. 

“Велики хотелски ланци попут Hilton-а, Hyatt-a, Intercontinental-a, 
Marriott-a, Sheraton-a одавно су схватили да ефикасно управљање тражњом 
и капацитетом подразумева разноврсне стратешке и тактичке алтернативе 
везано за све активности и функције предузећа. Истраживања тржишта, 
планирање производње, набавка, продаја, финансијска и кадровска функ-
ција, промотивне и продајне активности су тако координисане у организа-
ционом смислу да једна од друге зависе, утичу једна на другу, прожимају 
се у целини духом маркетинга, а све са циљем остваривања конкурентске 
предности на тржишту.”2 
                                                   
1 Прилагођено према: Бакић О. Маркетинг у туризму, Чигоја штампа, Београд, 2007., 

стр. 290-300. 
2 Ибид, стр. 291.  
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Код интегралног маркетинга у контексту стратешких маркетинг на-
пора за успешно пословање сваком хотелском предузећу (и хотелу) се су-
герише:1 

 планирање најпрофитабилнијег пословног микса сегмената и произ-
вода; 

 утврђивање позиције (позиционирање) и имиџа за сваки од делова 
(у хотелском ланцу); 

 развијање концепта “честих корисника” (“frequent users”); 
 развијање интегралног маркетинга између појединих делова у ланцу 

(хотели у ланцу), или одређене кооперативе на добровољној основи 
(voluntary co-operatives), ако је хотел независан. 

Ово су, другим речима, препоруке хотелском менаџменту о томе 
како да се разноврсне креативне идеје на подлози резултата истраживања 
тржишта, расположивих финансијских средстава и кадровске и друге спо-
собности хотела “преточе у конкретне профитабилне производе намењене 
унапред утврђеним сегментима потрошача. Сасвим конкретно, може бити 
речи о малом хотелу, независном хотелијеру, породичном објекту, хотелу 
у ланцу, “хотелу у хотелу”- који се разуме као екстра услуга (за нпр. пос-
ловне људе), и сл. 

Суштина се своди на проналажење “успешне формуле” кроз комби-
нацију различитих одлука везаних за: а) нови декор хотела; б) развој спе-
цијалних “тема” у хотелу; в) нове униформе за запослене; г) различите 
меније; д) промену цена (и за смештај и за исхрану); ђ) промоциони микс и 
сл. Ради се, у основи, у томе да се расположиви ресурси путем различитих 
стратешких алтернатива ефикасно употребе.”2  

Посебно важну улогу игра позиционирање хотелског производа ко-
ји се и постиже интегралним маркетингом. 

Да би се обезбедило боље позиционирање хотела у односу на кон-
куренцију, предложена је матрица користи, што је, у ствари, међуповеза-
ност маркетингом разних активности у хотелу (интегрисани маркетинг) 
(Табела 1).3 

                                                   
1 Ибид. 
2 Ибид. 
3 Ибид, стр. 297. 
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Табела 1: Међуповезаност маркетингом разних активности у предузећу 
(хотелу) - матрица користи 

Матрица користи (пример: хотел) 

Користи (1) Производ/услуга (2) Презентација (3) Комуницирање 

Форма Храна, соба, базен, 
плажа, хол, услуга у 
соби, кревет и сл. 

Дизајн објеката (ентеријер и 
екстеријер), запослени, пре-
зентација “видљивих” елеме-
ната производа  

Производом и услу-
гом, “неопипљивом” 
елементима произво-
да  

Место Уобичајено, лакоћа 
употребе, лакоћа 
куповине, олакшице, 
резервација 

Локација: близу пословних 
центара, центара за куповину, 
галерија и сл. 

Где је то могуће и где 
се може употребити 
повезаност употребе и 
извођења (коришће-
ња) 

Психолошки 
елементи 

Добар осећај, прес-
тиж, задовољство, 
релаксација и  сл. 

Атмосфера: простор, осмех и 
сл. 

Од опипљивих до 
неопипљивих елеме-
ната производа, реду-
кција цена, посебно 
фокусирани сегменти 

Финансијски 
елементи 

Трошкови, “value for 
money” и сл.  

Цена на бази вредности, лако-
ћа плаћања, квалитет и сл. 

Истицање вредности, 
истицање квалитета 

Илустрација  

Тако на пример корпорација Marriott у свом саставу има два “клуба” 
потрошача (“Marquis Club” и “Concierge Club”). Они који у њиховим објек-
тима бораве пет пута чланови су првог клуба а позиционирање и форми-
рање имиџа корпорације на овом сегменту постиже се кроз екстра услуге 
(комфорне собе, експресно чекирање и сл.). Они који више од пет пута бо-
раве у њиховим објектима чланови су другог клуба. Имиџ се постиже кроз 
посебне одељке за забаву и одмор само ових потрошача. TV је на распола-
гању, бесплатна штампа и пиће и сл.  

С друге стране “Sheraton Club International” даје бонусе за све што је 
плаћено у ланцу ових хотела (телефон, храна, пиће и друге услуге). Турис-
ти се подстичу на већу потрошњу кроз бесплатне авио-карте, поклоне у 
виду спортске опреме, пакет аранжмана и сл. Може се рећи да је програм 
(Frequent User - тј. Frequent Traveller) прва увела авио компанија American 
Airlines (програм се звао American Advantage). Исти је подразумевао бонус 
у виду бесплатне авио карте после одређеног броја часова летења дотич-
ном компанијом. Одмах је имитиран и од других авио компанија (TWA,  
некадашњи PANAM и сл. А данас га имају све важније авио-компаније).  

Готово да је постало уобичајено да се у интегралном маркетингу 
хотелијера иде и у детаље, па и ситне детаље везано не само за изглед осо-
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бља које долази у контакт са потрошачима, већ и начин њиховог опхођења, 
боје гласа и сл. Тако, на пример, хотелска корпорација Le Meridien/Forte 
Grande, која иначе фокусира пословне људе, и то оне који гравитирају ка 
хотелима са четири звездице, захтева од својих запослених следећи изглед 
и понашање. 

Посебно је интересантна примена интегралног маркетинга у до-
мену ресторанског пословања где се сваком, па и најмањем детаљу, по-
свећује посебна пажња (full entertaiment concept). У фокусу су уређење 
просторија, дизајн, боје, осветљење, атмосфера, однос запослених према 
госту, као и пажња у смислу расположивог простора за различите врсте 
контаката у ресторану - интимни разговори, друштвена догађања и сл. 

2.3. Ко обавља хотелске маркетинг активности 

Учесници у маркетинг процесу су организације или појединци који 
обављају једну или више функције. Обично бар један учесник у маркетинг 
процесу мора да обавља сваку од базичних маркетинг функција. Један уче-
сник често нема неограничене изворе или способности да обавља све мар-
кетинг активности. Често су потребни удружени напори да се успешно 
обаве одређене маркетинг активности. Бројне маркетинг активности траже 
висок степен специјализације и професионализма. Бројне организације су 
скромних димензија да би успешно могле да обаве маркетинг активности. 

Није једноставно прецизно дефинисати активности које обухвата 
маркетинг као пословна функција јер се одмах поставља питање јасног 
разграничења са другим пословним функцијама (пословна функција пру-
жања угоститељских услуга, финансијска пословна функција и др.). Нема 
сумње да маркетинг као пословна функција има значајну улогу код одлу-
чивања о фундаменталним питањима пословања - шта треба да чини пону-
ду хотела (који производи и услуге), коме треба понудити производе и 
услуге (одабрати циљно тржиште), када треба понудити производе и услу-
ге циљном тржишту (временска димензија), како треба да изгледа понуда 
(усклађивање елемената понуде и прилагођавање потребама и захтевима 
циљног тржишта) и под којим условима (односно одређивање цена и оста-
лих битних услова продаје). Према томе, функционисање активности које 
чине маркетинг као пословну функцију су бројне и разноврсне, што отежа-
ва њихово интегрисање у маркетинг сектор или организациону јединицу 
која према подели рада треба да их обавља. Нема сумње да је активност на 
дефинисању потреба и захтева циљног тржишта и анализа постојећих ку-
паца фундаментална маркетинг активност. Може се рећи да је анализа пот-
реба и карактеристика потрошача почетна маркетинг активност јер 
представља информациону основу за обављање других маркетинг актив-
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ности. Истраживање маркетинга или шире маркетинг информациони сис-
тем представља данас неоспорну маркетинг активност. 

Понуду циљном тржишту сачињавају активности на комбиновању 
инструмената маркетинг микса (производ, цена, дистрибуција и промоци-
ја). Наиме, потребно је планирати развој нових и прилагођавање постоје-
ћих производа и услуга захтевима циљног тржишта, формулисати цене 
производима, извршити дистрибуцију и промоционом активношћу утицати 
на став потрошача према производима и услугама предузећа. Неопходно је 
набавити потребне факторе производње за понуду (набавна активност) и 
пласирати успешно производе и услуге на тржишту (продајна активност). 
Потребно је планирати, организовати и контролисати све активности које 
спадају у маркетинг као пословну функцију. 

У наредној илустрацији се приказује организациона структура у хо-
телима са тзв. пуним сервисом, које имају мање од 500 соба.1 

Наведено организационо структурирање се може сматрати као ма-
кро-организационо структурирање хотела. Следила би даља разрада уну-
тар одељења, па до појединог радног места, што спада у комплекс микро-
организационе структуре хотела. 

 
У различитим хотелима, у зависности од циљева и задатака, посло-

вна функција маркетинга је различито организована. Могућу организацију 
пословне функције маркетинга приказује наредна слика. 

                                                   
1  Хотелско пословање, материјал за семинар, Факултет за туристички и хотелијерски ме-

наџмент, Универзитет Сингидунум, Београд, 2007., стр. 32. 

Генерални 
директор 

 

Собе 
 

F&B 
 

Људски ре-
сурси 

 

Маркетинг 
 

Рачуноводс-
тво 
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Слика 10: Обједињене функције продаје и набавке у маркетинг сектору 

 
Значај функције маркетинга је у томе да се целокупно пословање 

хотела (и хотелског предузећа) усмери према туристичком (хотелском) тр-
жишту.1 У највећем броју хотела, пословна функција маркетинга је струк-
турирана на два могућа начина: а) на начин да пословна функција 
маркетинга обједињује процесе продаје и набавке, или б) на начин да је та 
пословна функција организована у две потпуно одвојене функције. Без об-
зира који су фактори утицали на формирање пословне функције маркетин-

                                                   
1 У међународном хотелском бизнису доминирају углавном мала (фамилијарног типа) и средња 

хотелска предузећа која у свом саставу најчешће имају један или више хотела. 
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га, она се увек мора сагледавати као два збира међусобно повезаних пос-
ловних процеса: функције продаје и функције набавке. 

Садржај продајне и промотивне функције укључен је у основним 
пословима, тј. процесима који садрже следеће оперативне активности и 
основне задатке:1 анализа промена мотива и садржаја путовања туриста 
и гостију, анализа светских кретања у хотелско-туристичкој понуди и 
тражњи, обрада података (информација) о структури домаћих туриста 
и гостију, обрада података (информација) о структури страних туриста 
и гостију, израда маркетиншке стратегије наступа на хотелско-
туристичком тржишту, анализа и припрема капацитета за продају услу-
га смештаја, калкулација цена и израда предлога цена по тржиштима, 
сезонама и уговорима, припрема уговора, алотмански уговори, индивиду-
ални уговори, уговори за групне аранжмане, прикупљање, обрада и израда 
резервационих листа, обрада приспелих информација од агенција и пренос 
информација на одељења (секторе) хотела, припрема предлога промотив-
них активности, израда плана наступа на сајмовима, организација конфе-
ренција за новинаре, израда плана буџета наступа на туристичким 
тржиштима,2 израда средстава и облика пропагандних активности, при-
према и израда програма спортских садржаја, припрема и израда програ-
ма културно-забавних садржаја, припрема и израда програма гастро 
садржаја, припрема и израда програма конгресних садржаја, комуникаци-
ја с тржиштем и комуниколошке константе, припрема, дистрибуција и 
обрада анкета, анализа ефеката продајне политике и избора пословних 
партнера и агенција,3 предлог мера и акција за унапређивање продаје, пос-
лови обраде и дистрибуција података за резервације, анализа наплате ус-
луга, анализа и обрада кредитних и дебитних картица, анализа и предлог 
“гратис” услуга, поклона и репрезентације, итд. 

Значај функције набавке налази се у важности велике вредности 
улазних роба које су неопходне за припрему, стварање и продају хотелских 
услуга. У питању су велике количине животних намирница, енергената, 
средстава за чишћење и одржавање хигијене, опреме и ситног инвентара, 
као и послови набавке, складиштења и чувања и расподеле унутар хотел-
ског објекта. Набавно тржиште је веома сложено. На њему треба истражи-
вати податке о понуди, ценама одређених врста роба, квалитету, условима 
испоруке итд. То неминовно захтева примену не само истраживања тржи-

                                                   
1  Хотелски менаџмент, хрестоматија, Факултет за туризам, хотелијерство и трговину, Бар, 2006., 

стр. 105. 
2  Ловрета С., Јанићијевић Н., Петковић Г.: Продаја и менаџмент продаје, Савремена администра-

ција, Београд, 2001., стр. 218.  
3  Kotnik D.: Prodajna politika, Informator, Zagreb, 1971., стр. 67. 
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шта већ и осталих инструмента маркетинга, односно примену набавног 
маркетинга.1 

Садржај набавне функције налази се у основним пословима односно 
процесима који садрже следеће оперативне активности и основне задатке:2 
истраживање тржишта набавке,3 планирање набавке, уговарање набавке 
опреме, уговарање набавке животних намирница и пића, набављање опре-
ме за хотелске собе, продајне и припремне јединице у смештајном секто-
ру, набављање потребног ситног инвентара, набављање средстава за 
прање и чишћење, набављање енергетског горива и мазива, набављање су-
венира и друге трговачке робе, организовање превоза набављених сред-
става и робе до складишта, организовање ускладиштења и чување 
сировина, материјала (намирница о пића) и робе у складишту, вођење еви-
денције о набављеној роби и средствима, праћење кретања залиха робе у 
складишту и коефицијента обрта, прикупљање захтева о набавкама од 
стране сектора смештаја, праћење испоруке уговорене робе, проверавање 
фактура добављача пре њиховог плаћања, предлагање мера за унапређење 
набавног пословања. 

2.4. Оцена ефикасности хотелског маркетинга 

Маркетинг је први корак или почетак свих активности. Његов значај 
за успешност пословања је велики па је сталан предмет анализе и расправе 
хотелског менаџмента. 

Задатак анализе маркетинга је да на основу фактора тржишта и мо-
гућности хотела оцени постојеће активности маркетинга и предложи мере 
за отклањање утврђених слабости, односно, мере за унапређење повећања 
ефикасности маркетинга. 

Из дефиниције задатка анализе произлази да аналитичар треба да 
познаје тражњу и понуду хотела и да треба да пронађе њихову оптималну 
равнотежу. Фактори тржишта који одређују потражњу су многобројни: 
ширина тржишта (број потрошача, куповна снага), динамика тржишта 
(промене захтева потрошача), дистрибуција понуђача истих услуга (број 
хотела) и др. 

Фактори који одређују понуду предузећа су његове производно-
услужне могућности (ресурси) и посебно ефикасност особља (запослених) 

                                                   
1  Николић Д.: Политика набавног маркетинга угоститељских предузећа, Нова трговина 

бр. 3, Београд, 1989., стр. 154. 
2  Хотелски менаџмент, хрестоматија, цит. рад, стр. 107. 
3  Видети детаљније: Medevešček I: Nabava u industrijskoj radnoj organizaciji, Informator, 

Zagreb, 1978., стр. 138-165. 
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задужених за маркетиншке активности: анализу тржишта, креирање пону-
де, политику цена, промоцију, продају. 

Приликом усклађивања могућности предузећа, односно, понуде и 
тржишних могућности, тј. тражње, могу се појавити две ситуације: 

 да је тражња већа од понуде, 
 да је тражња мања од понуде. 

Прва ситуација није проблематична, али се дугорочно треба прип-
ремити за промену тржишта. У другој ситуацији која је у пракси чешћа, за 
решавање проблема треба користити све инструменте маркетинга. На при-
мер, веома тешко ће се решити проблем хотела који је већ у изградњи пре-
капацитиран, тј. превелик или изграђен на погрешном мету, што се јавља 
као последица лоше инвестиционе одлуке. Пре изградње хотела потребно 
је знати одговор на само једно, али веома сложено питање: За кога се гради 
хотел? Без одговора на то питање не улази се у инвестиције, јер би после-
дице тога биле велико оптерећење новог хотела трошковима и дугорочна 
непрофитабилност (веома високи фиксни трошкови). 

Квалитет маркетинга хотела постиже се кроз следеће активности: 
 нудити оно што се има, а не оно што се нема (гост у хотелу треба да 

пронађе оно што му је понуђено и продато); 
 продати све капацитете под најповољнијим условима; 
 бити стално присутан на тржишту и пратити тенденције тржишта, 

односно, прилагођавати понуду тражњи; 
 први понудити нову услугу или стару услугу на нови начин, однос-

но бити лидер на тржишту; 
 осигурати добру промоцију која повећава углед и профитабилност 

хотела (лоша је промоција продати лош производ и услугу или до-
бар производ и услугу уз ниску цену), 

 учинити хотел препознатљивим. 



ПРВИ ДЕО - Примена маркетинг концепта у савременом хотелском пословању 

 

42 

Табела 2: Показатељи за анализу и оцењивање ефикасности хотелског 
маркетинга1 

 Показатељи Тумачења 

просечно остварена цена ноћења 
1 

просечна тржишна цена ноћења у земљи 
познавање домаћег тржишта 

просечна цена ноћења 
2 

просечна тржишна цена ноћења у конкурентским земљама 

познавање страног тр-
жишта 

остварена структура продаје (асортиман) 
3 

планирана структура продаје (асортиман) 

ширина асортимана прода-
је/остварење плана 

остварени приход од продаје 
4 

просечна потраживања од купаца 

коефицијент обрта потражива-
ња 

365 
5 

коефицијент потраживања од купаца 

дани везивања/наплата потра-
живања од купаца 

сумњива и отписана потраживања 
6 

приход од продаје 
× 100 квалитет продаје/избор купаца 

трошкови маркетинга 
7 

приход од продаје 
× 100 економичност 

приход од продаје 
8 

број запослених у маркетингу (укупно и посебно у продаји) 
продуктивност рада 

провизија туристичким агенцијама 
9 

приход од продаје 
× 100 

самосталност продаје или еко-
номичност 

сопствено учешће на тржишту (%) 
10 

учешће на тржишту највећег конкурента (%) 
тржишна снага предузећа 

11 
учешће на тржишту по земљама, групама туриста, 

каналима продаје 
тржишна позиција предузећа 

учешће продаје нових услуга (или нових 
тржишта) 

12 

укупна продаја 

× 100 стопа иновације продаје 

стопа проданих услуга 
13 

укупни капацитет 
× 100 ефикасност маркетинга 

14 
број услуга/производа који чине 80 % укупне прода-

је 
показатељ ризичности продаје 
(концентрација продаје) 

                                                   
1 Avelini-Holjevac I.: Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji, Fakultet za turisti-

čki i hotelski menadžment, Opatija, 2002., стр. 68-69. 



ПРВИ ДЕО - Примена маркетинг концепта у савременом хотелском пословању 

 

43 

Квалитет  информација треба да омогући директору маркетинга од-
говоре на следећа питања: 

 којом политиком цена је могуће повећати приходе хотела? 
 који маркетиншки програм треба развити? 
 какав је резултат новоформираних цена? 
 који туристи чине 80 % укупне продаје? 
 на којим производима/услугама се остварује 80 % укупне добити? 
 колики је удео прихода и бруто добити (доприноса покрића) поје-

диних одељења у укупном приходу и добити хотела? 

Питања: 1) Из којих врста и облика хотелских предузећа се састоји 
савремена хотелска индустрија, 2) Наведите и објасните савремене трендо-
ве у међународном хотелијерству кад је у питању развој капацитета, 
3) Шта су основне а шта споредне функције у хотелу, 4) Наведите и објас-
ните посебне карактеристике хотелских предузећа, 5) Наведите и објасните 
значајне карактеристике хотела, 6) Како се врши класификација хотела у 
нашој земљи а како у САД, 7) Како и зашто хотел треба посматрати као 
целовиту (јединствену) тржишну концепцију, 8) Дефинишите појмове пот-
рошач, корисник, купац, 9) Како се деле гости, 10) Шта карактерише тр-
жиште хотелских услуга смештаја а шта тржиште хотелских услуга хране 
и пића, 11) Дефинишите и објасните маркетинг концепцију, 12) Наведите и 
објасните кључне аспекте маркетинг концепције, 13) Наведите и објасните 
значења маркетинга, 14) У чему се огледа суштина хотелског маркетинг 
концепта, 15) Наведите и објасните разлике између маркетинга и продаје, 
16) Објасните међусобну повезаност основних и пратећих услуга у услуж-
ним фирмама и у том контексту хотелских, 17) Шта је то “видљивост” и 
“невидљивост” хотелских предузећа, 18) Објасните основне особине услу-
га као и основне елементе система “производње” услуга, 19) Наведите и 
објасните задатке хотелског маркетинга, 20) Објасните маркетиншки про-
цес у хотелу, 21) Како се врши исправност хотелског маркетиншког проце-
са, 22) Шта је хотелски интегрални маркетинг - објаснити, 23) Објаснити 
матрицу користи на примеру хотела, 24) Како би сте Ви организовали хо-
телску маркетинг функцију, 25) Наведите садржај оперативних активности 
и основне задатке продајне и промотивне функције у оквиру пословне 
маркетинг функције, 26) Наведите садржај оперативних активности и ос-
новне задатке набавне функције у оквиру пословне маркетинг функције, 
27) Који се показатељи користе за анализу и оцену ефикасности хотелског 
маркетинга. 


