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Глава III 
УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ У ХОТЕЛСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ 

Циљеви учења: 

Циљ учења у овој глави је да омогући усвајање и боље разумевање 
следећих појмова и области: 
► Појам и значај процеса управљања хотелским маркетингом; 
► Управљање тражњом за хотелским услугама; 
► Планирање и хотелски маркетинг буџет; 
► Хотелска маркетинг стратегија и маркетинг микс концепт; 
► Спровођење и контрола хотелских маркетинг активности. 

1. Комплексност управљања хотелским маркетингом 
Процес управљања хотелским маркетингом (планирање, имплемен-

тација и контрола маркетинг активности) усмерен је на прилагођавање и 
утицање на ниво, време и карактер тражње за хотелским производима и 
услугама. Базична претпоставка рационалног управљања маркетингом је 
идентификовање тражње као начина испољавања потреба циљног тржишта 
и стварање адекватног хотелског маркетинг микса, да се идентификоване 
потребе задовоље уз остварење циљева пословања. Маркетинг као послов-
на функција треба да допринесе да се упознају потребе које су динамичка 
категорија и задовоље применом концепта хотелског интегралног марке-
тинга. 

1.1. Појам и значај процеса управљања хотелским марке-
тингом 

Управљање хотелским маркетингом је континуелан процес који се 
састоји из планирања, имплементације и контроле. Планирање је процес 
дефинисања у ком правцу организација жели да иде односно дефинисање 
мисије, циљева и задатака, као и одлуке како тамо да стигне путем страте-
гија, тактика и правца акција. Имплементација или спровођење је фаза 
која обухвата спровођење програма и обликовање потребне организације у 
маркетингу. Контрола је фаза у којој се мери остварење планских одлука 
и ефикасност имплементације и предузимају корективне акције. Управља-
ње маркетингом је ефикасно када све три фазе теку паралелно. Управљање 
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треба да обезбеди синергетски ефекат фаза у смислу да се потпомажу и 
узајамно допуњују.1 

Процес управљања маркетинг активностима садржи следеће фазе:2 
1) анализу тржишних могућности (постојећег или потенцијалног тр-

жишта); 
2) формулисање циљева који се желе остварити на тржишту; 
3) дефинисање понуде (маркетинг микса) и алоцирање ресурса на иза-

бране правце акција; 
4) стварање ефикасне организационе структуре и имплементација про-

грама и планова; 
5) контрола остварених резултата и преиспитивање рационалности 

предузетих акција на тржишту. 

Потребно је правити разлику између управљања маркетингом и 
стратегијског маркетинга. Док се управљање маркетингом односи на оба-
вљање дневних маркетинг активности и остварење успешне пословне го-
дине, стратегијски маркетинг остварује дугорочне последица на 
стратегијску позицију ХП-хотела на тржишту. 

1.2. Управљање тражњом 

Управљање маркетингом је анализа, планирање, спровођење и кон-
трола програма који је замишљен да креира, изгради и одржи обострано 
корисну размену и односе са циљним тржиштем ради остваривања циљева 
организације. Отуда управљање хотелским маркетингом представља упра-
вљање тражњом. 

Суштина маркетинга је да утиче на ниво, терминирање и компози-
цију тражње како би се остварили циљеви ХП-хотела да обликује тражњу, 
да је усклади са својим могућностима. Усклађивање је сложен процес уза-
јамног прилагођавања. Тако, на кратки рок хотелско предузеће-хотел нас-
тоји да тражњу прилагоди својим могућностима, а на дуги рок своје 
могућности тражњи. Како је тражња динамичка категорија ради се о про-
цесу без краја. 

Указује се на осам основних ситуација тј. стање тражње са којима 
се ХП-хотел може суочити: негативна, нема тражње, латентна, опадајућа, 
нерегуларна, пуна, прекомерна и штетна тражња. Аналогно, указује се и на 
основне циљеве тј. задатке који се постављају пред хотелски маркетинг:3 

                                                   
1 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 72. 
2 Ибид. 
3 Kotler Ph.: Upravljanje marketingom, knjiga I, Informator, Zagreb, 1988., стр. 15-16. 
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Табела 4: Основне врсте тражње и основни задаци хотелског маркетинга 

Стање/ниво тражње Задатак маркетинга Назив/врста маркетинга 
1. негативна тражња 
2. нема тражње 
3. латентна тражња 
4. опадајућа тражња 
5. ирегуларна тражња 
6. пуна тражња 
7. прекомерна тражња 
8. штетна тражња 

преокренути тражњу 
креирати тражњу 
развити тражњу 
ревитализовати тражњу 
синхронизовати тражњу 
одржавати тражњу 
смањивати тражњу 
елиминисати тражњу 

конверзиони маркетинг 
стимулациони маркетинг 
развојни маркетинг 
ремаркетинг  
синхромаркетинг 
одржавајући маркетинг 
демаркетинг 
контрамаркетинг 

Негативна тражња је стање тражње за производима-услугама ХП-
хотела када сви или важни сегменти не желе производ (избегавају га) или 
би чак платили разумну цену да их избегну. Улога маркетинга је да утврди 
зашто потрошачи избегавају производ, да ли је то због уверења, вредности, 
емоција или трошкова и да ли је могуће одговарајућим маркетинг активно-
стима та уверења и ставове променити. И то редизајном производа, нижим 
ценама и промоцијом. Овај задатак маркетинга се зове конверзиони марке-
тинг, јер се ради о конверзији негативне у позитивну тражњу. 

Ситуација када нема тражње је стање кад су сви или важни сегмен-
ти тржишта незаинтересовани или индиферентни. Ова ситуација се јавља 
код разних производа. Код производа за које се сматра да немају вредност 
(нпр. празне лименке, политички беџеви после избора и сл.) или је немају 
на неким деловима тржишта (чамац у месту које није близу воде, зимска 
спортска опрема у подручју где не пада снег и сл.) или ако се ради о непо-
знатим производима (потрошачи нису свесни његовог постојања или њего-
ве вредности). Задатак маркетинга је креирање тражње за овим 
производима. Овај задатак маркетинга се зове стимулациони маркетинг. 

Латентна или покривена тражња је стање када постојећи произво-
ди-услуге не могу да задовоље потребе потрошача. Овој ситуацији одгова-
ра развојни маркетинг ради превођења латентне у стварну тражњу. Задатак 
је измерити потенцијално тржиште за нове производе и развити производе 
које потрошачи желе (произвести их, промовисати, дистрибуирати и одре-
дити им цену). 

Опадајућа тражња је ситуација која се пре или касније јавља код 
свих производа. То је стање у коме је тражња мања од уобичајене и очекује 
се даљи пад тражње уколико се не предузму одговарајуће мере. Маркетари 
морају анализирати узроке опадања тражње и утврдити да ли тражња може 
поново да буде подстакнута изналажењем нових циљних тржишта, мења-
њем обележја производа или развијањем успешније комуникације. Задатак 
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маркетинга је да ревитализује тражњу креативним ремаркетингом произ-
вода. 

Многе хотелске организације одн. хотели се сусрећу са тражњом 
која варира сезонски, недељно, дневно и/или по сатима (јавни превоз, хо-
тели, спортске и културне установе и сл.). То стање је ирегуларна (неује-
дначена) тражња и она доводи до неискоришћености или 
преоптерећености капацитета. Задатак маркетинга је да пронађе начине да 
се синхронизује понуда и тражња и ради се о синхромаркетингу. То се мо-
же постићи флексибилнијим формирањем цена (ниже цене у периодима 
мање тражње), промоцијом и др. мерама. 

Пуна тражња је идеално стање. То је стање у којем је текући ниво 
и динамика тражње једнак жељеном нивоу и динамици тражње. Задатак је 
маркетинга да задржи текући ниво тражње упркос променљивим склонос-
тима и све већој конкуренцији (два основна разлога ерозије тражње). Овај 
задатак маркетинга се зове одржавајући маркетинг. Одржавајући марке-
тинг инсистира на ефикасности у обављању свакодневних активности и 
праћење нових снага које прете да еродирају тражњу. Фокус је на тактич-
ким проблемима као одржавање праве цене, мотивисаност продавца и 
строге контроле трошкова. Мора се одржавати квалитет и континуирано 
пратити задовољство потрошача како би били сигурни да се добро ради. 
Пуна тражња се остварује у условима када је предузеће потпуно задовољно 
оствареним обимом продаје (промета).1 

Прекомерна тражња је ситуација у којој је ниво тражње већи него 
што организација може или жели да задовољи (у шпицу туристичке сезо-
не). Задатак маркетинга, назван демаркетинг, је да пронађе начине да се 
повремено или стално смањује потражња. Општи демаркетинг тежи обес-
храбрењу укупне тражње и то путем повећања цена и смањивањем промо-
ције и услуга. Селективни демаркетинг се састоји у настојању смањивања 
тражње у оним деловима тржишта који су мање уносни или требају мање 
услуга. Циљ демаркетинга није да уништи тражњу, већ да знатно смањи 
њен ниво. Недостатак производа је увек шанса за увођење других, нових 
производа, да би се задовољиле испољене потребе потрошача. 

Штетна (нездрава) тражња је последња врста тражње. То је стање 
у коме се свака тражња сматра сувишном због штетних ефеката са стано-
вишта благостања потрошача, друштва или добављача. Класични примери 
тзв. штетних производа су дрога, алкохол, цигарете, ручно оружје и сл. За-

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

2002., стр. 7. 
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датак маркетинга је да придобије људе који нешто воле да одустану од то-
га, служећи се средствима као што су застрашивање (нпр. цигарете изази-
вају рак), набијањем цена и редуковањем доступности (продаја у 
специјализованим продајним местима). Задатак маркетинга је да се елими-
нише тражња за таквима производима и тај задатак се назива контрамарке-
тинг. 

Три основна фактора који утичу на тражњу (фактори лимитирајућег 
карактера код свих анализа тражње) су: цена, доходак и производ, прет-
постављајући да су остали фактори непромењени (број купаца, структура 
тржишта, привредна пропаганда и сл.). 

1.2.1. Цена и тражња 

Независно од чињенице да ли хотелско предузеће има или нема 
контролу над ценама оно треба да зна како ће се промене у ценама одрази-
ти на тражњу за његовим производима-услугама.1 У питању је еластичност 
тражње. 

“Концепција еластичности тражње веома је значајна за оцену 
тражње, односно међусобни однос са ценом, количином и приходом на ра-
зличитим тачкама криве тражње. Када снижење цена има за последицу ве-
ћи приход тражња је еластична, као и обратно ако повећање цена доводи 
до опадања прихода. Тражња је нееластична када снижење цена има за по-
следицу мањи, а повећање цена већи приход предузећа. Под еластичношћу 
се подразумева однос међу различитим тачкама на криви тражње у једној 
датој тачки времена. Под експанзијом тражње подразумева се мењање по-
ложаја читаве криве тражње у одређеном временском периоду. Појава ек-
спанзије (померање криве) тражње може да буде последица како свесне 
политике предузећа, тако и, што је чешћи случај у пракси, последица ути-
цаја фактора ван контроле предузећа.”2 

Поставља се питање: Каква је еластичност хотелске тражње у зави-
сности од цена. Еластичност тражње према ценама дефинише се као: 

p

dp
:

q

dq
 

                                                   
1 Детаљније о туристичкој и хотелској тражњи видети следеће радове: 

а) Бакић О.: Маркетинг у туризму, Чигоја штампа, Београд, 2007., стр. 56-70. 
б) Унковић С., Зечевић Б.: Економика туризма, Економски факултет-ЦИД, Београд, 

2004., стр. 146-160. 
в) Hughes L.H.: Economics for Hotel and Catering Students, Hutchinson, London, 1986., 

стр. 28-37. 
2 Ибид, стр. 130. 
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тј. као однос релативне промене обима и релативне промене цена. 
(У горњем изразу q значи количину, p цена; dq, односно dp је апсолутни 
износ промене.) Тај однос - називамо га коефицијентом еластичности - има 
увек негативан предзнак, будући да промене једне и друге величине (тј. p и 
q) иду у супротном смеру, (ако је dp негативан - то је смањење цена, dq ће 
бити позитивна величина или једнака нули, тј. потрошња ће расти, или се 
евентуално неће мењати. И обрнуто; ако је dp позитиван, dq ће бити једнак 
нули или ће имати негативну вредност.)1 

1.2.2. Доходак и тражња 

Сагледавање и разумевање односа између тражње и дохотка купаца 
је значајно за маркетинг одлуке хотелског предузећа. Са становишта пре-
дузећа два су односа битна за сагледавање - ефекат који промена дохотка 
има на тражњу и дистрибуцију тражње од стране купаца - потрошача раз-
личитог нивоа дохотка. Иако висина дохотка купаца - потрошача даје гра-
ницу тражњи, на њено стварно испољавање утиче читав низ фактора, те је 
отуда неопходно знати не само промене у укупном дохотку већ и његове 
структурне промене. 

“Склоност потрошњи изражава се у проценту и показује који део 
дохотка појединац, друштвена група или слој или друштво у целини троши 
на подмирење потреба личне потрошње. Склоност штедњи изражава се 
такође у проценту и показује који део дохотка остаје по подмирењу потре-
ба личне потрошње за акумулацију. Функција потрошње је однос између 
укупних издатака за личну потрошњу и расположивог личног дохотка у 
националној економији. За разумевање односа између тражње и дохотка 
потребно је, као и за мерење тог односа, разграничити појмове лични до-
ходак, расположиви доходак и дискрециони доходак. Лични доходак је 
укупни новчани доходак примљен од запослених у националној привреди 
у току одређеног временског периода. Расположиви доходак се добија када 
се од личног дохотка одбију сви порези и доприноси као и недискрециона 
плаћања. То је износ дохотка расположив за подмирење потреба личне по-
трошње. Дискрециони доходак је онај део личног дохотка изнад износа по-
требног да се подмире основне животне потребе. 

Расположиви доходак је детерминанта тражње. Међутим, стопа из-
датака потрошача је независан фактор који фактички детерминише траж-
њу. До недавно се претпостављало да потрошачи имају мали независан 
утицај на тражњу. 

                                                   
1 Domijan I.: Turističko ugostiteljstvo, Školska knjiga, Zagreb, 1974., стр. 135. 
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Утврђивање еластичности тражње за производима предузећа у за-
висности од промена дохотка је значајан индикатор за маркетинг полити-
ку. Ако је коефицијент одређених производа или услуга мањи од 1, то 
значи да су промене у издацима за производе пропорционално мањи него 
промене у расположивом дохотку купаца. Ако је коефицијент већи од 1 то 
значи да су промене у дохотку условиле релативно веће измене у издацима 
за одговарајуће производе. Тако је на основу одређених статистичких ана-
лиза установљено да луксузни производи имају већи коефицијент доходо-
вне еластичности тражње од 1, а производи неопходни за егзистенцију 
мањи од 1.”1 

Данас се још расправља о валидности Енгелових закона о односу 
дохотка и потрошње одређене врсте производа. По њену, са порастом до-
хотка: 1) опада релативно учешће издатака за исхрану; 2) релативни удео 
издатака за одећу и обућу остаје неизмењен; 3) релативни удео издатака за 
опрему и одржавање стана остаје непромењен и 4) релативни удео издата-
ка за осталу потрошњу расте.2 Истраживања која су вршена потврдила су 
први закон: издаци за исхрану апсолутно расту са повећањем дохотка али 
опада њихово учешће у дохотку купаца. Тачност другог закона је доведена 
у питање пошто је установљено да се код предмета за одећу и обућу ради о 
производима чија је тражња еластична. За верификовање трећег закона још 
увек нема довољно емпиријских доказа. Четврти закон су верификовале 
бројне емпиријске студије у већем броју земаља - са порастом дохотка по-
већава се учешће издатака за образовање, културу, рекреацију итд. 

1.3. Извори тражње за хотелским услугама 

За већину је људи коришћење хотела оно што се назива изведеном 
(дериватном) тражњом јер су ретки они који одседају или конзумирају 
храну у хотелу због самог хотела; главни разлог зашто то чине је истоветан 
разлогу због којег су посетили одређено подручје или због којег време 
проводе на одређени начин. Генератори тражње за хотелским услугама 
стварају се из три врсте извора - институционални, рекреациони и транзи-
тни. 

Институционални извори укључују индустријска и трговачка пре-
дузећа, образовне установе, државна предузећа и друге организације у 
приватном и јавном сектору чије су делатности укључене у привредни жи-
вот заједнице и њене управе. Те установе, због сопствених посетилаца и 

                                                   
1 Милисављевић М.: Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1997., стр. 140-141. 
2 Унковић С., Зечевић Б.: Економика туризма, Економски факултет-ЦИД, Београд, 2007., 

стр. 148. 
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других њихових потреба за хотелским садржајима и услугама, стварају хо-
телску тражњу. 

Рекреациони извори укључују историјске, природне и друге атрак-
ције везане за положај, као и атракције-догађаје, који стварају тражњу ту-
риста за хотелским услугама, месне догађаје и делатности друштвеног и 
културног живота заједнице који стварају тражњу разних клубова, друш-
тава и других организација за коришћењем хотелских услуга; догађаје ва-
жне појединцима и породицама. 

Трећи извор тражње су појединци и групе који немају други разлог 
да време проведу на одређеном месту осим што је оно на путу према неком 
њиховом зацртаном циљу и што им је потребан одмор од путовања. Тај 
извор тражње уско је везан за превозна средства и одвија се на главним пу-
тевима, у лукама, ваздушним лукама па се може назвати транзитним. 

Овакво гледање на изворе тражње за хотелима уско је везано за не-
ке стране хотелског пословања о којима је до сада расправљано - на при-
мер, троструку класификацију тржишта хотелског смештаја која кориснике 
дели на оне на одмору, на пословном путу и отале; за три најважнија ути-
цаја на положај хотела: путовањем одмор и економску активност; и за ти-
пове хотела како су разврстани раније. Прихватајући у сваком поједином 
случају понешто друкчије гледиште, постало је могуће истаћи међузавис-
ност положаја, тржишта и хотелских производа. 

Илустрација  

Хотелски објекти, такође су пронашли начине да задовоље потребе 
тржишних подсегмената као што су путници старије доби, жене и породи-
це. Census Bureau тврди да око 60 милиона Американаца, или 28 % одрасле 
популације, има преко 55 година. 

Асоцијација индустрије путовања процењује да ова група даје 130 
милијарди долара на путовања и чини једну трећину свих путовања. Ста-
рији запослени парови чине 80 % луксузних путовања. Крстарења, хотели 
и авио превоз жели да се бави овом групом путника. Једна таква компани-
ја, Far&Wide Travel Corporation, обраћа се путницима старије доби нудећи 
им мале или рибарске бродиће и приватне возове за “путовања и открива-
ња”. 50-годишњаци су активни, више брину о свом здрављу и желе више 
активности. 

Жене путници чине скоро 50 % пословних путовања у САД и оче-
кује се да ће надмашити број мушких пословних путовања у следећих 10 
година. У последњих 10 година, проценат жена путника порастао је за пре-
ко 70 %, и постао најбрже растући тржишни сегмент у САД-у. Анкета 
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13.000 женских путника показала је да су најважнији фактор и присност са 
клијентима (23 %), затим безбедност објеката (20 %). Хотели одговарају на 
овај пораст наглашавањем личне услуге, безбедним кључевима за врата, 
брзим чекирањем и одјављивањем, великим бројем ресторана и бесплат-
ним превозом до аеродрома. Неки ланци нуде специјалне услуге женама 
путницима. На пример, истраживање тржишта у Westin-у показало је да 
жене желе пегле, фенове, велика огледала и апарате за кафу у собама. Ви-
соко квалитетна огледала за шминкање сада су стандардна у Crown Plaza 
хотелима. Собе у Ritz-Carlton хотелима имају офингере и за панталоне, и 
за сукње, имају штирак, миришљаве кесице за рубље, соли за купање, ге-
лове за туширање, ватице за скидање шминке и детерџент за фино прање 
рубља. Loews Vanderbit Plaza хотел у Нешвилу открио је да су детаљи за 
полове изузетно популарни код гостију. Мушкарци могу у својој соби наћи 
цигаре и флашу црног вина, жене ће наћи цвеће, воће, слаткише или бело 
вино. 

Коначно, породице чине знатни тржишни сегмент. Национални пу-
тнички монитор за 2002. годину објавио је да је 33% одраслих путника пу-
товало бај једном са децом у току 2000. године, а тај број увећан је на 37 % 
у 2002. години. Важност породичног заједничког путовања порасла је пос-
ле трагедије 11.септембра у Њујорку. Осам до десет родитеља жели да 
проводи више времена са својом породицом. 

Вишегенерацијско путовање је такође у порасту. Око једне трећине 
свих путовања чине бабе и деде, једна трећина од њих је бар једном годи-
шње путовала са својим унуцима прошле године. Хотели у складу с тим 
траже начине да удовоље младим путницима који путују са бабама и деда-
ма. Тако су уведени програми за чување деце, менији у ресторанима при-
кладни деци, рум сервис за децу, базени и видео игрице у собама. 
Породице се све више одлучују за тајм шеринг одмаралишта. Такође је ве-
лики пораст захтева за програмима који укључују целу породицу, јер се 
тако породица боље упознаје и открива заједно нове ствари. 

Извор: Powers T. Barrows W.C.: Introduction to the Hospitality Industry, John 
Wiley&Sons, Inc., New Jersey, 2006., стр. 278-279. 

Други сегменти 

Још један сегмент је SMERF пословање. Овако се назива зато што 
потиче од пет основних извора: друштвеног, војног, образовног, религиоз-
ног и братског (Social, Military, Educational, Relegious, Fraternal). Део овог 
пословања заснива се на одмору - друштвена категорија укључује венчања, 
матуре, добротворне скупове, док братска категорија укључује окупљања 
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братстава и сестринстава. Други подсегменти се више односе на посао. Ка-
рактеристика за све SMERF потрошача је то да траже ниже цене. 

Други тржишни сегменти за хотелске објекте садрже туристич-
ке/путничке, културне, спортске и владине подсегменте.  

2. Планирање и маркетинг буџет у хотелском посло-
вању 

Планирање маркетинг активности је фаза процеса управљања мар-
кетингом у којој се доносе планске одлуке о циљевима, политикама, стра-
тегијама, програмима и плановима маркетинг активности ХП-хотела, 
којима се усмерава укупна маркетинг активност. Смисао планирања мар-
кетинг активности је да ХП-хотел донесе одлуку како ће користити своје 
ограничене технолошке, финансијске, људске и друге ресурсе у будућнос-
ти. Маркетинг планирање је део укупног планирања ХП-хотела и мора би-
ти интегрисано у планску активност читавог предузећа (хотела) како би се 
задовољиле потребе потрошача и остварили пословни циљеви ХП-хотелу. 
У светском хотелском бизнису одомаћен је за план и планирање термин 
буџет односно буџетирање. Да би буџетирање могло функционисати, на-
рочито код франшизинг и корпоративних хотелских предузећа неопходно 
је успоставити претходно одговарајући хотелски маркетинг и развити ефи-
касан систем управљања трошковима. 

2.1. Планирање хотелске маркетинг активности. 

Данас се поклања све већа пажња планирању хотелске маркетинг 
активности, пре свега, због повећања величине савремене организације и 
тенденције диверсификације њеног услужног програма, као и значаја који 
добија међународно тржиште. Развој и освајање нових производа и нових 
тржишта је процес који треба да буде планиран. 

Важне карактеристике планирања маркетинг активности су инте-
гралност и континуелност. Маркетинг план је интегрални део укупног 
плана ХП-хотела. Маркетинг идентификује тржишне могућности да се до-
принесе задовољавању потреба потрошача, привреде и друштва, и у сара-
дњи са другим пословним функцијама (производњом, истраживањем и 
развојем, финансијама итд.) оцењује могућности ХП-хотела да се те потре-
бе у одређеним временском интервалу задовоље.  

Континуелност као карактеристика планирања маркетинг активно-
сти значи континуленост процеса планирања, односно да се у свакој тачки 
времена организација има краткорочне, средњорочне и дугорочне планове 
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и да се у одређеним временским интервалима врши преиспитивање посло-
вне орјентације и евентуално модификовање у одређеном степену. 

Маркетинг оријентисано стратегијско планирање је управљачки 
процес развоја и одржавања добре усклађености између циљева организа-
ције, стручности и извора организације и променљивих маркетинг могућ-
ности. Сврха стратегијског маркетинга (планирања) је (пре)обликовање 
послова и производа организације тако да се оствари циљна добит и раст. 
При томе се имају у виду три подручја. Прво, управљање пословима као 
инвестиционим портфолиом. Сваки посао има свој потенцијал добити и 
извори организације треба да се алоцирају сходно томе. Друго је адекватна 
процена сваког посла разматрајући стопу раста тржишта и позицију орга-
низације и остварену усклађеност са тржиштем. Треће је избор стратегије 
наступа на тржишту.1 

2.1.1. Нивои планирања хотелске маркетинг активности 

Планирање маркетинг активности се врши на неколико нивоа у ХП-
хотелу. Код малих и средњих хотелских предузећа планирање маркетинг 
активности се одвија на два нивоа: на нивоу предузећа и нивоу маркетинга 
као пословне функције. Код већих предузећа планирање маркетинг актив-
ности одвија се на три нивоа: нивоу предузећа као целине (пословног сис-
тема), нивоу појединих квази самосталних организационих јединица 
(подсистема или стратегијских пословних јединица) и на нивоу маркетинга 
као пословне функције. 

Планирање на нивоу ХП-хотела (пословно планирање) бави се раз-
војем плана за читаво предузеће и у домену је топ менаџмента. 

Планирање на нивоу појединих стратегијских пословних јединица 
(СПЈ) је дивизионо планирање и карактеристично је за велика корпоратив-
на предузећа (хотелске ланце). СПЈ су заокружени пословни делови преду-
зећа (пословне дивизије) за које се могу развити маркетинг стратегије које 
циљају тржишне сегменте у дефинисаном конкурентском окружењу. Пла-
нирање на нивоу СПЈ представља развијање правца акције за сваку СПЈ 
(дефинисање маркетинг циљева, анализа предности, слабости, могућности 
и опасности, и развијање нових маркетинг стратегија). У домену је средњег 
менаџмента. У фокусу су сегменти производ/тржишта који покривају и 
праћење животног циклуса појединих производа производа-услуга у услу-
жном програму. 

Планирање на нивоу маркетинга као пословне функције (функцио-
нално планирање) је усмерено на развијање оперативног плана који преци-

                                                   
1 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 78. 
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зира акције којим се пословни и дивизиони стратешки план трансформише 
у тактички план. У домену је хотелских маркетинг менаџера. Акценат је на 
стварању оптималне комбинације маркетинг микса за сваки производ по-
наособ. Врши се прилагођавање понуде тј. маркетинг микса појединим 
циљним тржишним сегментима сходно позиционирању производа на њи-
ма. Планирањем се обезбеђује интеграција и баланс инструмената марке-
тинга и остварује потребна синергија у маркетинг активностима. 

2.1.2. Хотелски маркетинг (пословни) планови 

Маркетинг план је интегрални део укупног плана ХП-хотела. Њего-
ва улога је да интегрише све појединачне планове (пословних функција) 
око циља (задовољења потреба потрошача, уз остварење профита) у једин-
ствену целину. План маркетинг активности је производ процеса планира-
ња. Њима се прецизирају планске акције у одређеном временском периоду 
или послу ради остварења циљева маркетинга. Њима се дефинишу одгово-
ри на питања шта, ко, где, када и како да уради у одређеном року. 

Маркетинг план је веома комплексан. Он треба да обухвати све ин-
струменте маркетинг микса (производ, цена, дистрибуција и промоција), 
рашчлањујући их према потреби на њихове поједине елементе. 

Потребно је правити разлику између стратегијског и тактичког мар-
кетинг плана.1 Стратегијски маркетинг план садржи: 1) став о мисији 
предузећа-хотела, 2) планиране финансијске резултате пословања, 
3) сагледане могућности и опасности у окружењу као и снаге и слабости 
организације, 4) кључне детерминанте маркетинг успеха (неуспеха), 
5) опште циљеве организације и стратегије за њихово остварење, 
6) стратегије прибављања потребних извора за имплементацију програма 
стварања вредности за потрошаче и 7) маркетинг програм са детаљним 
терминима, одговорностима, као и приходима и трошковима (профита). 
Маркетинг план мора указати на жељени ниво рентабилности. 

Тактички план маркетинга треба да полазећи од циљева и страте-
гије које треба остварити у планском периоду, прецизира акције како да се 
они остваре. Неопходно је да се ослања и да буде фактички разрада сред-
њерочног плана маркетинга за једну календарску годину.  

Текући план маркетинга треба да буде разрађен на краће времен-
ске периоде (квартале, месеце, недеље). Потребно је прецизирати одговор-
ности појединих органа и појединаца у испуњењу задатака плана и 
средства која ће се користити у остварењу плана. 

                                                   
1 Милисављевић М.: Стратегијски маркетинг, Економски факултет-ЦИД, Београд, 2004., 

стр. 39. 
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Циљеви маркетинг плана: 1) служи као путоказ менаџерима за ос-
тваривање циљева и задатака, 2) помаже при контроли и праћењу импле-
ментације стратегије, 3) информише нове учеснике о њиховим задацима и 
улога, 4) обезбеђује средства за имплементацију маркетинг стратегије, 
5) стимулише размишљање и ефикаснију употребу ресурса, 6) одређује од-
говорности, конкретне задатке и време за њихово извршење и 7) доприно-
си свесности проблема, могућности и опасности.1 

а) Врсте хотелских пословних планова 

Пословне планове разликујемо према:2 1. предмету пословања; 
2. према организацији; 3. према ресурсима; 4. према понављању активно-
сти; 5. према ширини обухвата; 6. према времену обухвата. 

1. Према предмету планирања разликујемо: план продаје; план 
производње и обављања услуга; план набавке; план кадрова; план трош-
кова; план прихода и план профита. 

2. Према организацији разликујемо: план одељења смештаја; 
план одељења хране и пића; план осталих одељења: одржавања, перио-
нице, гараже и др.; план административних служби. 

3. Према ресурсима разликујемо: план људских ресурса; план ма-
теријалних ресурса; план финансијских ресурса. 

4. Према понављању активности на које се планови односе разлику-
јемо: сталне планове за активности и које се понављају (нпр. обављање 
услуга смештаја, прехране и пића и сл.); повремене (једнократне) планове 
који се доносе за једну конкретну активност или задатак и након изврше-
ња задатка он се више не понавља (нпр. инвестициони план за уређење ре-
сторана). 

5. Према ширини обухвата разликујемо: главни, општи или укуп-
ни пословни план (Business plan, Master plan); појединачне планове. 

6. Према времену обухватања разликујемо: стратегијске или ду-
горочне планове (5-10 година); тактичке или средњерочне планове (2-5 
година); оперативне или краткорочне планове (1 година и мање). 

Што су планови дугорочнији, садрже све мање детаља (глобалнији 
су), али су зато све сложенији: захтевају више знања, креативности, садрже 
више ризика и неизвесности. Ниво менаџмента који планира и одговара за 
њихово извршење расте с растом дужине времена за које се план доноси. 
Дугорочним плановима се реализују дугорочни циљеви (опстанак предузе-

                                                   
1 Ибид, стр. 80. 
2 Avelini-Holjevac I.: цит. рад, стр. 98. 



ПРВИ ДЕО - Примена маркетинг концепта у савременом хотелском пословању 

 

96 

ћа), средњорочним плановима средњорочни циљеви (проширење тржиш-
та), а краткорочним краткорочни циљеви (остварење профита). 

Врховни менаџмент доноси стратегијске планове и одговоран је за 
извршење: на основу стратегијских планова и одговоран је за извршење; на 
основу стратегијских планова средњи менаџмент доноси тактичке планове 
и одговора за њихово; на основу тактичких планова нижи менаџмент доно-
си оперативне планове и одговара за њихово извршење. 

За израду планова потребно је разрадити посебан информациони 
систем који ће садржавати све потребне информације за сваку поједину 
фазу планирања. Информације морају бити потпуне, јасне, ажурне, веро-
достојне, лако доступне овлашћеним корисницима. Квалитет и број потре-
бних информација одређују време израде и квалитет плана. Што је 
квалитет информација нижи и број потребних информација мањи. Већи је 
ризик за реалност плана и његово остварење. За свако одељење хотела и 
сваку службу треба тачно одредити које информације треба доставити за 
потребе израде плана. Тако на пример одељење набавке мора доставити: 
информације о стању материјала на складишту, план потребног материја-
ла, класификација добављача, набавна цена, стање на тржишту набавке, 
уочене проблеме и сл. 

Служба маркетинга треба да достави следеће информације: анализу 
могућности пласмана и динамику по сегментима тржишта, продајне цене 
услуга, асортимана продаје, канала продаје, услове продаје, трошкова про-
моције, уочене проблеме и др. Одељење смештаја треба да достави инфор-
мације о стању смештајних капацитета, досадашњем искоришћењу 
смештајних капацитета, расположивом броју запослених, уоченим проб-
лемима и др. 

При изради плана очекиваног профита и коришћења капацитета не-
заобилазан инструмент је планирање Break-even-point анализа или прора-
чун преломне тачке рентабилитета. Процес планирања треба да започне на 
време, како би план био правовремено донесен. На пример, процес годиш-
њег планирања и израде плана траје 2 до 4 месеца, дакле, почиње у текућој 
години и треба бити прихваћен до краја исте (31. јануар), како би постао 
план за следећу годину. 

Време планирања и израде стратегијских планова је најдуже јер за-
хтева дугу припрему и прикупљање релевантних података (претежно из 
окружења), дефинисање могући алтернатива, избор најбоље алтернативе и 
доношење планова. Највише времена на планирање утроши највиши ниво 
менаџмента, мање средњи ниво, а најмање нижи ниво хотелског менаџ-
мента. Израда стратегијских планова у малим и средњим хотелским преду-
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зећима-хотелима треба поверити експертном тиму из специјализованих 
спољних институција (тим обухвата експерте из подручја маркетинга, фи-
нансија, хотелског менаџмента и других подручја) јер је то економичније и 
боље решење (не исплати се стално имати и плаћати такву групу стручња-
ка, већ их треба ангажовати на решавању конкретног задатка).1 

Да би реализација планова била могућа и сигурна, формирају се по-
словне политике, и то општа пословна политика ХП-хотела и појединачне 
политике (политика продаје, политика набавке, политика развоја и др.). 
Пословним политикама се одређују основни начини рада и понашања 
(правила и поступци) како би се остварили зацртани циљеви (нпр. циљ је 
повећати профит, политика је смањити трошкове, план рационализације 
трошкова по врстама). Пример израде годишњег хотелског пословног пла-
на приказује следећа слика. 

Слика 20: Модел израде главног маркетинг (пословног) плана 

 
Тржишно оријентисан пословни план започиње с планом продаје, а 

он одређује количину и цену производа и услуга хотела или хотелског 

                                                   
1 Ибид, стр. 103. 

План маркетинга и продаје 
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имовине 
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План производње и услуга 
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материјал 

Директни 
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Оперативни 
трошкови 

Трошкови производа и услуга 

Планирани расходи (трошкови продаје) 

План административних трошкова 

Финансијски план (приходи, расходи и добитак) 

План 
капитала 

План 
имовине 

План нов-
чаног тока 

Циљеви хотела/предузећа 
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предузећа у складу с тражњом на тржишту. Сви остали планови изводе се 
и усклађују са тим планом, али и међусобно. Осим плана прихода од про-
даје израђује се и план осталих прихода. 

Усклађивањем планова потребно је осигурати максимално иско-
ришћење ресурса предузећа (могућности понуде) и повољних прилика на 
тржишту (могућности тражње). 

Учесници у систему планирања и изради маркетинг планова у хо-
телском предузећу односно хотелу су: 1) главни менаџер (генерални дире-
ктор); 2) менаџери одељења (смештаја, храна и пиће, остала одељења); 
3) оперативни менаџери; 4) менаџер продаје; 5) менаџер набавке; 
6) менаџер кадрова; 7) менаџер финансија (рачуноводство). 

План који прихватају сви учесници и органи управљања постаје за-
датак за све запослене. Због тога мора бити: а) реалан; б) прецизан; 
в) јасан; г) потпун (садржати све потребне елементе); д) свеобухватан 
(покривати све процесе рада и активности); ђ) мерљив; е) флексибилан. 

2.2. Буџет маркетинга у међународном хотелијерству 

У међународном хотелијерству се за план и планирање све више 
користи израз састављање буџета или буџетирање.1 Буџет је нарочито зас-
тупљен код хотелских друштава и франшизинг предузећа, а у последње 
време и код корпорација. Буџет захтева од хотелијера да унапред мисли о 
будућем развоју приходне и трошковне стране. 

Предуслов за буџетирање је ефикасно управљање трошковима и од-
говарајући хотелски маркетинг, а циљеви који се постављању буџетира-
њем морају бити упоредиви, разумљиви и прихваћени од стране 
запослених. 

Буџетирање мора да се одвија одозго наниже (најпре одељења поје-
диначно формулишу своје циљеве, који се на крају обухватају укупним 
циљем предузећа).2 Сваком организационом делу хотела се додељују јасно 
дефинисане планске, односно жељени цифре у области трошкова и прихо-
да, тако да могу представити резултат одељења и предузећа којима се те-
жи. Истовремено, стална повратна контрола жељених вредности у буџету у 
односу на стварно постигнуте вредности омогућава брзу реакцију хотела 

                                                   
1 У нашој теорији и пракси се појам “план” и “буџет” изједначују. Изворно: Буџет (bud-

get) је финансијски план предузећа којим се одређују приходи, трошкови и друго за тач-
но одређени временски период. Он обично укључује приходе од продаје, трошкове, cash 
flow и др. 

2 Лукић Р.: Рачуноводство трговинских предузећа, Економски факултет-ЦИД, Београд, 
2002., стр. 231. 
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на непредвиђене токове у области трошкова или прихода. Зато буџет није 
само инструмент планирања, већ и контроле. 

Разликују се две врсте буџета, који су приказани на доњој слици. 

Слика 21: Врсте буџета 

Једногодишњи буџет - оперативни 
Буџет за 1 до 5 година - стратешки Пословни буџет 
Буџет за 5 до 20 година - векторални 

Једногодишњи буџет - оперативни 

Буџет за 1 до 5 година - стратешки Инвестициони буџет 

Буџет за 5 до 20 година - векторални 

 

У хотелијерском пословању се разликује следећа структура послов-
ног буџета:1 

Слика 22: Структура пословног буџета 

 
 

Унутар приходних департмана (одељења) развијају се појединачни 
буџети по департманима, чију садржину дефинише следећи дијаграм. 

Табела 5: Структура буџета приходних департмана (одељења) 

Буџет прихода од соба Буџет прихода од ресторан-
ског дела 

Буџет прихода од според-
них делатности 

 Буџет улагања роба Буџет улагања роба 
Буџет директних трошкова Буџет директних трошкова Буџет директних трошкова 
Буџет трошкова радне снаге Буџет трошкова радне снаге Буџет трошкова радне снаге 
Буџет добити одељења Буџет добити одељења Буџет добити одељења 

 

Трошковни департмани хотела, насупрот приходним, ускраћени су 
за категорију прихода, а тиме и за категорију профита. 

 

                                                   
1 Ратковић Р.: Организација и техника хотелског менаџмента, материјал за семинар “Хо-

телско пословање”, ФТХМ, Универзитет Сингидунум, Београд, 2007., стр.52.  

Пословни буџет 

Буџет приходних 
департмана 

Буџет трошковних департмана 

Буџет соба 

Буџет ресторана 

Буџет допунских 
делатности 

Буџет енергије Буџет оправки 

Буџет управе Буџет маркетинга 
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Буџет маркетинга, као типичан трошковни буџет, развија се, према 
следећој шеми: 

Слика 23: Структура маркетинг буџета хотела 

 
Да би припремили исходиште буџета приходних и расходних де-

партмана хотела, потребно је направити сет парцијалних или појединачних 
планова, да би се финализирали буџети као својеврсни синтетички планови 
хотелског предузећа/хотела. 

Годишње пословно планирање је основ успешног управљања 
предузећем. Састоји се од:1 

а) парцијалних или појединачних планова у које спадају: план 
продаје, план набавке, план вансезoнске реализације (реализација допун-
ских услуга), план одржавања, план персонала, план ликвидности. 

б) синтетичких планова у које спадају: планови успеха пословно 
профитних центара, план успеха предузећа. 

У наставку се укратко описују појединачни планови.2 

1. План продаје 

Ово је први у низу пословних планова. Његова прва верзија се ради 
током четвртог квартала текуће године за наредну годину, а његов евенту-
ални ребаланс се раду у априлу месецу. Носилац посла на изради овог пла-
на је служба за продају односно маркетинг. Овај план се ради у 
натуралним и финансијским параметрима (цене, приходи) а у временској 
динамици и структурној динамици по каналима продаје и тржиштима. 

2. План набавке 

База за израду овог плана је план продаје и план реализације допун-
ских услуга (план ванпансионске реализације). Он се развија по врстама 
артикала, тржиштима и временској динамици по месецима. Даје се у фи-

                                                   
1 Ибид, стр. 53. 
2 Ибид, стр. 54-56. 

Маркетинг буџет 

Буџет коминикационе политике 

Буџет директне продаје 

Буџет рекламе 

Буџет up selling 

Public relation буџет 

медији Рекламна средства огласи 
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нансијским и натуралним параметрима. Носилац посла је одговарајуће 
одељење које се бави набавком. 

3. План ванпансионске продаје 

Овај план се ради као пројекција по месецима за сваку погонску је-
диницу, односно ресторан, бифе, спортски центар. Он се базира на плану 
продаје, ванпансионском промету из претходне године и очекивањима за 
наредну годину. Доња граница овог плана би се састојала у захтеву да се 
покрију директни трошкови материјала и рада и макар минимална стопа за 
покриће фиксних трошкова. Носиоци посла на изради овог плана су опера-
тивни руководиоци појединих објеката и менаџери пословно-профитних 
центара. 

4. План одржавања 

План одржавања се као и остали планови, ради крајем године за на-
редну годину. Претходи му детаљан технички преглед свих објеката, оп-
реме и инвентара. Ради се по објектима и месецима, а има свој 
дескриптивни и финансијски израз. Носилац посла на изради овог плана је 
служба за одржавање и развој. 

5. План људских ресурса (персонала) 

Носилац посла на изради овог плана је служба за кадрове. План се 
базира на процени укупног промета (пансионског и ванпансионског) и 
стандардима радника за планирани промет и капацитет објекта појединач-
но и укупно. Он има свој натурални (број сталних и сезонских радника) и 
вредносни израз (трошкови рада, укључујући и издатке за школовање кад-
рова), а ради се по објектима и месецима. Термин за његову израду је крај 
текуће године за наредну годину. 

Анализа кадрова представља истраживање фактора који условљава-
ју обухват и структуру кадрова, те радни потенцијал у циљу утврђивања и 
постизања оптималног обухвата и оптималне ефикасности рада. Њом се 
утврђују потребан број и структура персонала, потребан број менаџера 
(руководећи кадар), постојећа ситуација (стање), разлика између потреба и 
постојећих ресурса. Затим се предлажу решења за отклањање стварног 
стања од потребног (жељеног, планираног или оптималног) стања кадрова, 
као и процена трошкова и евентуалних ризика предложених решења. 

Број потребних кадрова зависи од организационе поделе рада у хо-
телу и нивоу те организације. Флексибилна организација рада у хотелу 
омогућава мобилност радника у складу са потребама и приоритетима зада-
така уз истовремено боље коришћење радног времена чиме се повећава и 
продуктивност рада. Ниво организације и њена ефикасност зависе директ-
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но од знања и способности менаџера. Ту ваља посебно истакнути основно 
начело ефикасне организације, тј. начело одговорности сваки радник од-
говара за свој рад. 

При анализи величине и структуре кадрова хотела важно је прво ут-
врдити оптималну величину и структуру кадрова. Ту се могу користити 
подаци о структури и величини кадрова хотела који остварује најбоље ре-
зултате у групи сродних хотела, уз услов да је хотел исте категорије, приб-
лижно истих капацитета и приближно истих услова привређивања, а то су: 
локација, раздобље пословања, старост хотела. Да би се приближили оп-
тималној величини и структури кадрова треба имати разрађену кадровску 
политику и програм мера за њену реализацију који треба да обухвата: 
примање кадрова, распоређивање на поједине радне задатке, задржавање 
добрих кадрова и стимулирање кадрова и јачање мотивације, подстицање 
креативности и јачање иницијативе појединца, стварање “добре климе” на 
раду и стварање добрих услова рада. 

Кадровска политика и активности се заснивају на анализи послова-
ња која представља систематско и детаљно анализирање свих послова у 
хотелу. Анализа послова даје одговоре на конкретна питања везана за по-
једини посао, као што су: ко обавља посао, који је задатак, које су обавезе 
и одговорности извршиоца посла, предвиђени стандарди квалитета, пове-
заност са осталим пословима у хотелу, и пружа све потребне информације 
за планирање потребних кадрова, регрутовање и селекцију нових кадрова, 
мотивацију и награђивање запослених, образовање и развој кадрова, а све 
у циљу повећања ефикасности рада и задовољства запослених. 

Утврђивање потребног броја радника одређене структуре у хотелу 
сложен је посао који захтева велико знање и искуство. Факторе који одре-
ђују потребан број и структуру радника у поједином хотелу могуће је по-
делити на основне и остале факторе. 

При планирању потребног броја и структуре радника за нови хотел, 
односно при оцењивању постојећег броја сталних радника основицу чине 
основни фактори. Смештајни капацитет одређује величину хотела и изра-
жава се бројем расположивих соба или кревета. Између величине смештај-
них капацитета и броја потребних радника постоји велика корелација, па је 
за мерење и оцењивање продуктивности рада хотела значајан показатељ 
односа тих двеју величина. Број и структура радника обезбеђује и катего-
рију хотела. Виша категорија захтева већи број радника и нешто другачију 
структуру, обзиром на ширину асортимана и квалитет услуга. 

Анализа обухвата и структуре кадрова у хотелу спроводи се како би 
се утврдило одговара ли постојећи број и структура оптималном броју и 
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оптималној структури кадрова, која постоји онда када се остварује макси-
мална успешност пословања и максимални учинак по раднику, тј. када се 
остварује максимална продуктивност рада. Потребан број радника у хотелу  
чине две врсте радника: стални или фиксни (кадровска основа хотела и 
нужни су за његово отварање) и повремени или варијабилни радници  (до-
лазе и одлазе зависно од потреба хотела). Важно је стално усклађивати 
стални и допунски рад са захтевима посла, тј. са пословним задатком. 

6. План ликвидности 

Овај план представља пројекцију прилива и одлива по месецима и 
врстама (пословни, финансијски и остали приливи и одливи детаљно раш-
члањени у оквиру поменутих група. Исходиште овог плана је стартна 
структура потраживања и обавеза и пројекција промета, набавки, трошкова 
персонала и осталих прихода и расхода, који за последицу имају стварање 
новчаних прилива и одлива. Носилац посла на изради овог плана је служба 
за финансије. Термин за његову израду је крај текуће године за наредну 
годину. 

7. Синтетички планови 

7.1. План (предрачун) успеха пословно-профитних центара 

Овај план се ради за сваку пословно-профитни центар по квартали-
ма. Рачун успеха је контрибуционог карактера, јер нема нето резултата, по 
покрићу “заједничких трошкова”, већ само бруто пословни резултат. Но-
силац посла на изради овог плана је служба за финансијске (контролинг, 
служба плана и контроле). Термин за његову израду је крај текуће године 
за наредну годину. 

7.2. План успеха предузећа 

Овај план се ради за предузеће као целину, а по кварталима. Рачун 
успеха је потпуно (дефинитивног) карактера, јер има нето резултата, по 
покрићу “заједничких трошкова”. Носилац посла на изради овог плана је 
служба за финансијске (контролинг, служба плана и контроле). Термин за 
његову израду је крај текуће године за наредну годину.   

3. Хотелска маркетинг стратегија 
Стратегија је најважнија одлука у правцу тражења решења да се из-

врши алокација средстава у времену и простору како би се рационално по-
словало у датом окружењу. Стратегија је визија и начин интеграције са 
средином, док је тактика операционализација стратегије. 
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3.1. Појам и улога маркетинг стратегије 

Стратегија представља разумно реаговање хотелског предузећа (хо-
тела) на догађаје из његовог окружења у коме обавља своју основну миси-
ју. Стратегија је планска одлука којом се, полазећи од систематске анализе 
и предвиђања фактора средине и на тим основама утврђене визије, мисије 
и циљева, врши избор основних путева и начина њиховог реализовања.”  

Савремене организације формулишу стратегије за три главна ни-
воа: корпоративни, пословни и функционални ниво. Корпоративна 
стратегија која се означава и као општа или генерална, односи се на избор 
начина за остваривање општих и генералних циљева корпорације.1 Посло-
вне стратегије обухватају одлучивање на нивоу стратегијских пословних 
јединица или дивизија. Оне морају бити усклађене са општом стратегијом 
ХП-хотела. Функционалне стратегије формулишу стратегијске опције за 
посебна функционална подручја. Основна функционална подручја односно 
пословне функције су: маркетинг, финансије, операције (производња или 
услуге), људски ресурси, истраживање и развој (R&D). 

На основу овога видимо да је маркетинг стратегија једна од функ-
ционалних стратегија и, као таква, треба да буде усклађена са пословном и 
корпоративном тј. општом стратегијом хотелске компаније-хотела. Марке-
тинг стратегија је рационално реаговање организације на збивања на дома-
ћем и међународном тржишту. 

3.2. Маркетинг микс 

Маркетинг микс је плански оквир за изналажење оптималне комби-
нације инструмената маркетинг микса; идентификује кључне одлуке о 
свим компонентама маркетинг програма. На основу маркетинг стратегије 
развија се маркетинг програм који представља збир (стратегија) компонен-
ти маркетинг понуде хотела. Циљ је стварање интегрисаног програма у 
коме сваки инструмент испуњава одговарајућу улогу. 

Маркетинг микс је један од главних концепата у модерном марке-
тингу. Представља “скуп маркетинг инструмената које фирме користе у 
остваривању својих маркетинг циљева на циљном тржишту”. Маркетинг 
микс се састоји из свега што фирма може да уради да утиче на тражњу за 
својим производима. Концепт маркетинг микса је неопходан да објасни 
могућност комбиновања инструмената при прилагођавању понуде поједи-
ним тржишним сегментима. То није прост збир различитих инструмената 
већ комбинација инструмената која даје синергетски ефекат. Такође, мар-

                                                   
1 Хотелски ланци су пример корпоративних предузећа у хотелијерству. 
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кетинг микс концепт одражава системски приступ проблему дефинисања 
понуде предузећа. Комбинација инструмената односно понуда организаци-
је ствара одређену слику (представу) код купаца о организацији и њеним 
производима и услугама тј. имиџ. Интегрални маркетинг микс је пред-
става у мислима купаца (ментална слика) која треба да буде одраз стварног 
маркетинг микса.1 

3.2.1. Класичан маркетинг микс 

Постоје много начина да се задовоље потребе циљних купаца (инс-
трументи, варијабле, елементи). Постоје бројна оруђа/инструменти, корис-
но их је свести на основне. Makarti је дао класификацију тих варијабли на 
четири основне: производ, цена, промоција и дистрибуција. Како су почет-
на слова инструмената на енглеском (Product, Price, Place, Promotion). Овај 
концепт је познат и као “четири P”. Слика 24 наглашава њихов однос и за-
једнички фокус на потрошача тј. циљно тржиште. Поједини инструменти 
маркетинг-микса обухватају: 

1. Производ: квалитет, карактеристике, коришћење, поузданост, 
дизајн (стил), име-марка (brend), амбалажа (презентација) и др. 

2. Цена: ценовник, попусти, начин и време плаћања, услови креди-
тирања и др. 

3. Промоција: пропаганда, лична продаја, унапређење продаје, од-
носи с јавношћу, публицитет и др. 

4. Дистрибуција (место): канали дистрибуције (продаје), покриве-
ност, локација, опрема и др. 

Потрошач није део маркетинг микса, он је мета или циљ свих мар-
кетинг напора, ХП-хотела и конкурената.2 

Концепт 4P представља виђење продавца маркетинг средстава 
(ХП-хотела)  која су му на располагању да утиче на потрошаче. Са аспекта 

                                                   
1 Оригиналност термина маркетинг микса је везана за двојицу људи: Kulitona и Bordena. 

Термин маркетинг микс је први употребио Kuliton, који је менаџере назвао “миксерима 
елемената” који комбинују постојеће или траже нове елементе да би се дошло до рента-
билне понуде предузећа. Borden је разрадио идеју у концепту маркетинг микса 50-их го-
дина. Он је поставио два питања: 1) који елементи односно инструменти чине овај микс 
и 2) који су фактори од којих зависи оптимална комбинација инструмената. Он је смат-
рао да следећи елементи чине маркетинг микс: планирање производа, цене, марка произ-
вода, канали дистрибуције, лична продаја, привредна пропаганда, унапређење продаје, 
паковање, излагање, услуге физичка дистрибуција и прибављање и анализа чињеница о 
маркетинг активностима. Фактори који утичу на оптималну комбинацију маркетинг ми-
кса су: понашање потрошача, понашање посредника, понашање конкурената и регулати-
ва државе. 

2 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 90-91. 
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потрошача, свако средство маркетинга је обликовано да пружи неку ко-
рист потрошачу. У том смислу ХП предузећа/хотели би требало да размат-
рају “четири P” у односу на “четири C” потрошача. Уместо производа 
треба разматрати потребе и жеље потрошача (Customer needs and wants), 
уместо цена трошкове за крајње купце (Cost to the consumer), уместо места 
тј. дистрибуције угодности за потрошаче (Convenience) и уместо промоци-
је комуницирање (Communication). Компаније које задовоље потребе пот-
рошача економично и угодно, и са успешним комуницирањем биће оне 
које побеђују.1 

Слика 24: Маркетинг микс 

 
У развијању маркетинг стратегије менаџери морају разматрати од-

носе између инструмената маркетинг микса. Између њих могу постојати 
три степена интеракције: конзистентност (постоји логичка и корисна веза 
између њих), интеграција (активност хармонизирања њихових интеракци-
ја) и левериџ (коришћење свих инструмената ради осигуравања најбољих 
ефеката за подршку тоталном маркетинг миксу). 

3.2.2. Хотелски маркетинг микс 

Маркетинг хотела треба да “прави” (ствара) тржиште. У питању је 
јако сложени и одговоран посао. Да би се створило атрактивно тржиште 
потребно је поседовати квалитетне информације о владајућим условима у 
макроокружењу и расположивим ресурсима у самом хотелском објекту. На 
таквој основи могуће је градити и реализовати маркетинг стратегију и сво-
јеврсну оптималну комбинацију расположивих инструмената маркетинга 

                                                   
1 Kotler Ph.: Marketing Management, The Millennium Edition, Prentice Hall, New Jersey, 

2000., стр. 16. 
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хотела. У наставку се укратко приказује неколико подела инструмената 
маркетинг микса на примеру хотела од неких аутора. 

У погледу концепције маркетинга хотела и других делатности не 
постоји суштинска разлика. Њу треба, првенствено, тражити на подручју 
инструмената и њиховог комбиновања у виду хотелског маркетинг микса.  

Неки аутори сматрају да је за хотелијерство (угоститељство) при-
хватљивији измењени маркетинг микс. Маркетинг микс у хотелијерству 
садржи, по њима, пет компоненти:1 

Микс производа и услуга (производно-услужни микс). То је ком-
бинација свих производа и услуга које нуди хотелијерски објекат, укључу-
јући и опипљиве и неопипљиве елементе. На пример, овај микс укључује 
ствари као што су тип собе, додатне услуге, и читав низ различитих елеме-
ната који се нуде потрошачу. Када потрошач напусти хотел или ресторан, 
не постоји ништа опипљиво за приказивање. Пошто потрошач користи и 
купује услугу, највећи део хотелског микса производа и услуга угоститељ-
ства су неопипљиви елементи услуге. 

Микс презентације (презентациони микс). Он укључује оне еле-
менте које маркетинг менаџер користи да би повећао опипљивост микса 
производа и услуга. Овај микс садржи саму физичку локацију, атмосферу 
(осветљење, звуци, боје) и особље – персонал. 

Микс комуникације (комуникациони микс). Он укључује сву 
комуникацију која се одвија између фирме и потрошача. Ту спада: рекла-
мирање, тржишна истраживања и утисци потрошача. Микс комуникације 
треба да буде двосмеран, а не једносмеран чин комуникације, где само 
фирма комуницира са потрошачем, без повратне реакције. Продавац тражи 
податке и информације од потрошача, и тако остварује отворену комуни-
кацију са различитим тржишним сегментима. 

Постоје неке сличности и разлике између традиционалног марке-
тинг микса и угоститељског маркетинг микса. У угоститељској верзији, 
компонента производа је проширена и садржи и неке аспекте дистрибуци-
је. Људи су део процеса производње. Микс комуникације скоро је иденти-
чан са компонентом промоције у традиционалном маркетинг миксу, иако 
садржи и додатне видове комуникације као што је истраживање тржишта. 

                                                   
1 Видети следеће радове: 
а) Renghan L.: A New Marekting Mix for the Hospitality Industry, The Cornell Hotel and Resta-

urant Administration Quarterly, New York, април 1981., стр. 31-35. 
б) Lewis C.R., Chambers E.R., Chacko E.H.: Marketing Leadership in Hospitality: foundations 

and Practices, 2nd edition, John Wiley&Sons, Inc., 1995., стр. 394-395. 
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Коначно, микс презентације представља највеће одступање од традицио-
налног маркетинг микса. Овај микс садржи компоненту цене и неке аспек-
те компоненте места, и додаје елементе као што су атмосфера и лични 
контакт између потрошача и запослених. 

Микс цене (ценовни микс). Као додатак цени коју фирма наплаћу-
је, микс цене обухвата и вредновање од стране потрошача. Микс цене са-
држи и попусте и групе производа који се заједно продају по сниженој 
цени. Овакав приступ користи се у ланцима ресторана брзе хране. 

Микс дистрибуције (дистрибуциони микс). Он укључује све ка-
нале дистрибуције између фирме и циљног тржишта. Историјски, дистри-
буција се појавила заједно са производњом. 

Уважени експерт с подручја маркетинга у туризму, проф. др. Огњен 
Бакић од инструмената маркетинг микса наводи производ, цену, промоцију 
и продају (канале продаје)1 и износи мишљење да задржавање на концепту 
“4P” (производ-Product, цена-Price, промоција-Promotion, и канали прода-
је-Place) уз прихватање мишљења да се унутар сваког од инструмената ра-
ди о својеврсном миксу (микс производа, микс цена, микс продаје и микс 
канала продаје). 

Када се говори о оптимизацији маркетинг микса у појединим врс-
тама предузећа туристичке привреде, уз навођење истих инструмената као 
и др Бакић, др Јован Попеску наводи да се посебно у хотелским предузе-
ћима (и хотелима), у оквиру производа, као инструмента маркетинг микса, 
посебан значај посвећује локацији самог објекта, као и обиму и нивоу би-
тних садржаја у самом објекту.2 Наводи предлог L. Reneghana да у марке-
тинг микс угоститељских (хотелских) предузећа (и хотела) буде укључен 
нов инструмент - презентациони микс као скуп елемената који чине про-
извод опипљивим за потрошача (целина сваког објекта, локација, атмосфе-
ра у објекту и цена). Локација се сматра одлучујућим фактором који 
условљава успешност маркетинг активност хотела (и хотелских предузе-
ћа). 

Коришћење наведених елемената у оквиру хотелског производа 
(производни микс) као и осталих наведених инструмената маркетинг микса 
(цена, промоција, канали продаје), зависиће и од конкретне врсте угости-
тељских објеката (хотели, ресторани и др.), преовлађујуће врсте гостију 
(пословни људи, туристи, домицилно становништво и др.), времена и на-

                                                   
1 Бакић О.: Маркетинг у туризму, Чигоја-штампа, 2007., стр. 114. 
2 Попеску Ј.: Оптимизација инструмената маркетинга у предузећима туристичке прив-

реде, Белетра, Београд, 1992., стр. 220-221. 
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чина рада (сезонско и целогодишње пословање). Тако, на пример за ресто-
ране, маркетинг микс укључује 7P: Price (цена), Product (производ), Promo-
tion (промоција), Place (локација, место), Process (начин на који се 
испоручи односно обави услуга),  Participants (људи који учествују у пос-
ловном ланцу - потрошачи, државна администрација и остали стејкхолде-
ри), Physical evidence (појавни облици).1  

Наведени фактори значајно условљавају комбинацију инструмената 
маркетинг микса, јер у сваком конкретном случају подразумевају специ-
фичне потребе, захтеве и жеље приоритетних тржишних сегмената. 

Др Миљан Сворцан указује на чињеницу да настојања предлагања 
микса који би респектовао све специфичности хотелске делатности још 
увек представљају пионирске покушаје и наводи да маркетинг микс услу-
жних делатности најчешће садржи следећих пет субмиксева: 1. микс лока-
ције, 2. микс асортимана, 3. промотивни микс, 4. микс презентације и 
5. микс цена.2 

Ronald A. Nykiel на хотел гледа као на производ који може понуди-
ти производе или услуге (мешовите производе) у виду следећих пакета:3 
1. пакети са укљученим комплетним услугама (авио сервис, смештај, rent-
a-car, таксе и др.), 2. викенд пакети, 3. пакети специјалних интересовања, 
4. пакети специјалних догађаја, 5. пакети за одмор, 6. пакети са различитим 
комбинацијама и ценама и др. 

Осим мешовитих производа (пакета понуде) поменути аутор наводи 
још следеће инструменте маркетинга: продају, пропаганду, односе са јав-
ношћу, промоцију, канале дистрибуције. 

Група аутора у маркетинг микс убраја: 1. Производ-услуга микс, 
2. Презентациони микс (опрема и уређаји, локација, атмосфера, персонал, 
купац/потрошач), 3. Цене, 4. Комуникациони микс (пропаганда, унапређе-
ње продаје, мерчендајзинг, односи са јавношћу, публицитет, лична прода-
ја, word-of-mouth комуникације, database маркетинг), 5. Канали 
дистрибуције.4 

                                                   
1  Shock J.P., Bowen T.J., Stefanelli M.J.: Restaurant marketing for Owners and Managers, 

John Willey&Sons, Inc., New Jersey, 2004., стр.4. 
2 Сворцан М.: Азбучник маркетинга услуга, Факултет за менаџмент БК Универзитета и 

Виша хотелијерска школа, Београд, 2005., стр. 141. 
3 Nykiel A.R.: Marketing in the Hospitality Industry, Educational Institute of the American 

Hotel&Motel Association, Michigan, 1997., стр. 155. 
4 Lewis C.R., Chambers E.R., Chacko E.H.: Marketing Leadership in hospitality - Foundations 

and Practices, Van Nostrand Reinhold, New York, 1995., стр. 393. 
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Robert D. Reid, осим традиционалних елемената односно инструме-
ната маркетинг микса (производ, дистрибуцију, промоцију и цене) наводи 
кад је у питању угоститељско пословање, три субмикса у оквиру марке-
тинг микса, и то:1 
 производ-услуга микс (то је комбинација производа и услуга укљу-

чујући видљиве и невидљиве услуге), 
 презентациони микс (физичка локација; атмосфера-светло; звук, бо-

је; цена; персонал), 
 комуникациони микс (пропаганда, маркетинг истраживања и пот-

рошачева перцепција). 

У многобројним поделама инструмената маркетинг микса, дакле, 
полази се најчешће од модела производног маркетинга. Најпре се, по пра-
вилу, микс заснива на производу, па се, тек накнадно комбинују остали 
елементи као што су цена, промоција, продаја и слично. 

Хотелијерство, међутим, представља својеврсну мешавину произ-
водних и услужних процеса. Сврха производних процеса је израда својевр-
сних услуга које имају сва обележја производа као што су разна јела; пића 
која се посебно припремају, хлеб, разне посластице и сл. Услужни процеси 
имају сврху да гостима-потрошачима пруже разне услуге: услуге смештаја; 
услуживања (послуживања) јела и пића; разоноде и рекреације; продаје 
трговачке робе; разне занатске услуге, прање, пеглање итд. 

У пословању хотела постоји велика хетерогеност условљена разли-
читостима у пословању, као што су категорија објекта, величина капаците-
та (за смештај и исхрану и осталих), локација, ширина и дубина 
асортимана, старост објекта, дужина пословања (број дана пословања у го-
дини), начин пословања, организациона структура. Без обзира на те разли-
ке, постоје заједнички фактори који утичу на радне процесе у сваком 
хотелу. 

Маркетинг менаџери у сфери услуга су дошли до закључка да тра-
диционални 4 P’s маркетинг није адекватан да опише кључне аспекте пос-
ла услужног маркетара. 

Када је у питању marketing mix у услужном сектору, какво је хоте-
лијерство, искуства показују да такав концепт захтева ревидирање, у смис-
лу проширења класичног маркетинг микса. 

                                                   
1 Reid D.R.: Hospitality marketing management, Van Nostrand Reinhold, New York, 1989., 

стр. 22.  
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Тако је модификован и проширен marketing mix за услуге које се са-
стоји од седам елемената:1 1. производ; 2. цена; 3. место/дистрибуција; 
4. промоција; 5. људи; 6. појавни облици и 7. процеси. 

Ревидирани marketing mix за услуге обухвата три додатна елемента 
(људе, појавне облике и процесе). Ових седам елемената требало би да бу-
ду срце многих маркетинг програма услужних предузећа. Занемаривање 
сваког од њих могло би битно утицати на успех или неуспех укупног про-
грама. Процес формулисања marketing mix-a на услужним тржиштима сли-
чан је са осталим тржиштима. Он уобичајено укључује: 

 раздвајање понуде на саставне делове или submix-ове и 
 координацију submix-ова у маркетинг миксу. 

Слика 25: Проширени маркетинг микс за услуге 

 

Специфични marketing mix усвојен од одређеног хотелског преду-
зећа (хотела) ће, наравно, варирати у складу са околностима (ниво траж-
ње). Неизбежно, у оквиру маркетинг микса постоји много преклапања и 
међусобних утицаја између различитих компоненти маркетинг микса, тако 
да одлуке за једну компоненту не могу бити донесене, не узимајући у об-
зир њен утицај на друге компоненте микса. Такође, одређени елементи и 
њихов значај у оквиру неког маркетинг микса мењаће се током времена. 
Тако би хотелски маркетинг микс могао изгледати како следи: 

                                                   
1 Видети: Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: Основи маркетинга, Економ-

ски факултет-ЦИД, Београд, 2004., стр. 61. 

Процес 

Људи 

Производ - услуга 

Физички доказ 
(појавни облици) 

Место 
дистри-
буција 

Цена 

Промоција 

ПОТРОШАЧ 
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Табела 6: Хотелски маркетинг микс 

1. Производ-
услуга 

2. Цена 3. Дистрибуција (Место) 

- асортиман (ду-
бина и ширина) 

- квалитет 
- ниво 
- услужна линија 
- марка и др. 

- ниво 
- дисконти (попусти, прови-

зије) 
- услови плаћања 
- потрошачка перцепција 

вредности 
- однос квалитет-цена 
- диференцијација (дискри-

минација) 
- марже и др. 

- локација 
- доступност 
- радно време 
- канали дистрибуције (продаје и набавке) 
- физичка дистрибуција (транспорт и скла-

диштење) 
- паркинг, приступачност и остале погодно-

сти  
- опрема и др. 

    

4. Промоција 5. Људи 
6. Појавни облици 

и презентација 
7. Процес 

- промоција и процес ко-
муницирања 

- промотивни буџет 
- пословна (комерцијална 

пропаганда) 
- односи с јавношћу, 
- унапређење продаје 
- лична продаја 
- директни и database мар-

кетинг 
- публицитет 
- остали облици 
- word-of-mouth 
- интернет и др. 

- запослени (оспосо-
бљеност, одговор-
ност, 
мотивисаност, из-
глед, тренинг, ин-
терперсонално 
понашање),  

- корисници услуге 
(понашање, степен 
привржености, 
контакт између по-
трошача) и др. 

- физичко окружење 
(намештај, боја, 
звуци, декор, амби-
јент, атмосфера и 
др.), 

- предмети који ола-
кшавају услужне 
трансакције 

- опипљиве индиције 
и др. 

- политике 
- процедуре 
- механизација 
- задаци запосле-

них 
- укљученост пот-

рошача 
- усмеравање пот-

рошача 
- ток (редослед) 

активности и др. 

3.2.3. Неопходност оптималног комбиновања инструмената хо-
телског маркетинг микса 

Хотел извршава своје задатке путем комбинованог ангажовања рас-
положивих инструмената маркетинга. Комбиновање расположивих инс-
трумената маркетинга се увек врши према одабраним циљним групама. На 
тој основи настају одређене маркетинг концепције хотела. 

Сваки инструмент маркетинга има одређени пондер у креирању 
укупне хотелске понуде. Маркетинг микс као производ њихове оптималне 
комбинације прилагођава се одабраним тржишним сегментима на одређе-
ном тржишном подручју. При томе су неопходне сталне промене у ства-
рању оптималне хотелске понуде. 

Комбиновање инструмената хотелског маркетинга у специфичан 
хотелски “пакет понуде” који ће дати оптималне економске резултате са 
аспекта интереса хотела и интереса потрошача, претпоставља добро позна-
вање њихових основних карактеристика. Оне долазе до изражаја у дужини 
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трајања, у могућности коришћења и лакоћи испуњења, у садржају и 
креативним специфичностима, у осетљивости тржишта и у могућнос-
тима реакције конкуренције. 

Оптимални хотелски маркетинг микс има: 
- отворену трајност у ефикасности и делотворности (више или мање 

ограничену), 
- варира од случаја до случаја за различите тржишне сегменте, 
- даје различите резултате у зависности према директном степену ин-

тересовања код тржишног сегмента коме се обраћа. 

Поједини инструменти хотелског маркетинга имају различит доп-
ринос реализацији планираних циљева пословања. Постоји, такође, изра-
жена међузависност између појединих инструмената маркетинга. Тако, на 
пример, ниво хотелског услужног програма (хотелски пакет понуде произ-
вода - услуга) захтева прилагођени ниво у политици цена, у промоцији, у 
избору канала продаје и др. Примарни задатак за сваки хотел је како да се 
утврди уравнотежени микс инструмената маркетинга. Ради се о оптимал-
ном маркетинг миксу који повећава допринос сваког појединачног инс-
трумента и истовремено минимизира потенцијалне губитке. Дати губици 
се у већој мери јављају кад се инструменти маркетинга изоловано користе 
ради постизања појединачних циљева. 

Оптимални маркетинг микс настаје, према томе, као резултат сис-
тематског управљања хотелским пословањем. Он је предуслов за оствари-
вање планираног профита хотела. Са одабраним маркетинг микс 
програмом спроводе се стратегије диференцирања и тржишног позицио-
нирања хотела (и хотелског предузећа). 

Маркетинг микс представља “срце” у креирању тоталне сатисфак-
ције потрошача.1 

3.3. Хотелски маркетинг програм 

“Маркетинг програм је планска одлука којом се прецизира систем 
акција и мера, као и носиоци активности и редослед обављања појединих 
фаза који су неопходни да би се реализовали циљеви пословања. Док се 
планови односе на одређени временски период, програми су оријентисани 
на решавање проблема. Маркетинг програм представља тактичку разраду и 
имплементацију маркетинг стратегије. Маркетинг програм одражава нас-
тојање организације да нађе оптималну комбинацију инструмената марке-
тинга. Омогућава да се акција усмерава ка циљевима. У суштини програм 

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

2002., стр. 44 



ПРВИ ДЕО - Примена маркетинг концепта у савременом хотелском пословању 

 

114 

представља алокацију средстава на поједине инструменте маркетинг микса 
у одређивању укупног маркетинг напора. Ефикасност инструмената пред-
ставља ефекте који се постижу у односу на улагања. Настоји се да ефекти 
буду већи од улагања у маркетинг напор. Релативна ефикасност појединих 
инструмената маркетинг микса варира са различитим нивоима улагања у 
њих.”1 

На стратегију формулисања маркетинг програма утичу многобројни 
фактори. Најважнији су: фаза животног циклуса производа-услуге (на по-
четку или у каснијим фазама), маркетинг и пословни циљеви (максимира-
ње профита, максимизирање тржишног учешћа, опстанак, развој, 
друштвени циљеви), позиционирање производа, природа конкуренције, 
еластичност тражње, структура трошкова, државна ограничења. 

Хотелски маркетинг сектор треба да створи предлог програма изда-
така (буџет) који ће координирати са осталим секторима, финансијама пре 
свега. Неопходно је образложити потребу за улагањима анализом плани-
раних ефеката и омогућити адаптирање програма ако се претпоставке на 
основу којих се састављају мењају. 

У стварању програма се јављају два проблема. Један је одређивање 
укупног износа за маркетинг активност а други је да се одређена укупна 
средства алоцирају на поједине инструменте маркетинг микса. Са проме-
ном нивоа коришћења мења се ефикасност појединих маркетинг инстру-
мената. Интензитет коришћења појединих инструмената па према томе и 
потребна улагања, мењају се у времену. Програм мора да садржи ко-
ришћење појединих инструмената у времену и износ средстава да се ови 
користе на ефикасан начин. Полазна и завршна тачка у анализи су потро-
шачи - њихово реаговање на комбинацију маркетинг микса, како је они ви-
де. ХП-хотел треба да сагледа евентуалне реакције тржишта у целини или 
појединих сегмената тржишта. Ако комбинација маркетинг микса не даје 
веће приходе него што су у њу уложени трошкови, мора доћи до промене 
комбинације и реалокације средстава. 

4. Примена хотелске маркетинг активности 
Да би организација остварила своје маркетинг циљеве није довољно 

формулисати адекватне стратегије већ је неопходно и применити (импле-
ментирати) је, имплементирати. Имплементација је друга фаза процеса уп-
рављања маркетингом која обухвата спровођење плана маркетинга. 
Примена маркетинга подразумева поступак који маркетинг план претвара 

                                                   
1 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр, 92-93. 



ПРВИ ДЕО - Примена маркетинг концепта у савременом хотелском пословању 

 

115 

у акционе задатке и осигурава да се изврше на начин којим се остварују 
планом постављени циљеви. Док се при планирању даје одговор на питање 
шта и зашто, примена маркетинга треба да одговор на питање ко, где, ка-
да и како нешто треба да уради. У фази имплементације два су кључна 
проблема: 1) спровођење програма дефинисаног маркетинг планом и 
2) обликовање потребне организације маркетинга. 

4.1. Спровођење хотелског маркетинг програма 

Процес примене укључује следеће кораке: 1) састављање детаљног 
програма акције, 2) конструисање успешне организационе структуре, 
3) обликовање подржавајућег система одлучивања и награђивања, 
4) изналажење и привлачење људских ресурса и 5) успостављање одгова-
рајуће организационе климе.1 

Програм акције идентификује важне одлуке и задатке у примени и 
даје их у задатак појединцима и ли јединицама у организацији. Програм 
одређује редослед када се одлуке морају донети и акције завршити. Прика-
зује шта се мора урадити, ко то треба да уради, када, колико ће то да кошта 
и како ће бити координирани. 

Акциони програм се извршава у оквиру формалне организационе 
структуре организације. Структура представља резултата организовања. 
Структура дефинише задатке за одређене службе, секторе и појединце, ут-
врђује линије ауторитета и комуникација и координира одлуке и акције 
кроз нивое организације. Организациона структура мора да се уклапа и по-
држава стратегије и маркетинг програме организације: структура следи 
стратегију. 

Маркетинг програме спроводе људи и отуда имплементација захте-
ва брижљиво планирање људских ресурса. Људи (особље, персонал) пред-
стављају једини ресурс који није лимитиран (могуће га је бескрајно 
развијати). Људским ресурсима се мора пажљиво управљати.  Организаци-
ја мора да регрутује, распоређује, усавршава и мотивише људе који треба 
да спроводе стратегије и програме маркетинга. Дугорочно планирање људ-
ских ресурса пружа значајну конкурентску предност фирми.2 

Имплементација захтева поклањање пажње и стратегијама и такти-
кама маркетинга. Док стратегије маркетинга представљају пут, начин, или 

                                                   
1 Сенић Р.: Маркетинг менаџмент, Призма, Крагујевац, 1998., стр. 43. 
2 Видети детаљније следеће радове: 

1) Николић М.: Персонални менаџмент, Меридијан, Београд, 2001., стр. 213-235. 
2) Dessler G.: Human Resource Management, Prentice Hall, New Jersey, 1994., 

стр. 107-153. 
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средство којим се остварују циљеви маркетинга, тактике маркетинга су де-
таљне свакодневне, оперативне одлуке неопходне да би се успешно спро-
вео маркетинг програм. 

4.2. Организовање хотелске маркетинг активности 

Организовање је фаза процеса управљања маркетинг активностима 
у којој се ствара организациона структура и организује непосредна актив-
ност маркетинг одељења. Организација маркетинг сектора пружа формал-
ну структуру у оквиру које се обавља анализа, планирање, извршавање и 
контрола маркетинг активности. У тржишној привреди организациона 
структура је условљена стратегијом организације: један производ на јед-
ном тржишту или већи број производа на различитим тржиштима. Органи-
зациона структура се модификује и битније мења са растом величине 
организације, изменама у производном програму (технологији) и каналима 
продаје.  

Најчешће се у фирмама маркетинг активности организују у виду 
одељења. Говори се о шест фаза у еволуцији маркетинг одељења:1 

Прво је постојало једноставно продајно одељење, у почетку не по-
стоји маркетинг одељење. За истраживање маркетинга или економску про-
паганду ангажује се неко ко ће то обавити, најчешће споља (агенција). 

У другој фази имамо продајно одељење са допунским функција-
ма. Организације продајној служби почињу да додају неке потребне мар-
кетинг активности. Са експанзијом организације јавља се потреба за 
истраживањем маркетинга, привредном пропагандом и услугама купцима 
на сталној и стручнијој основи. За обављање ових активности запошљавају 
се стручњаци (руководиоци истраживања тржишта, руководиоци привред-
не пропаганде). Јавља се блага подела рада и специјализација извршиоца. 

У трећој фази настаје посебно одељење за маркетинг паралелно са 
продајним одељењем. Континуелни раст организације наглашава значај 
осталих маркетинг активности - истраживање маркетинга, развој нових 
производа, економска пропаганда и унапређење продаје и услуге потроша-
чима. Оснива се посебно маркетинг одељење, које делује одвојено и рав-
ноправно са продајним. 

У четвртој фази се јавља савремено маркетинг одељење, када се 
обједињују продајна оператива и остале маркетинг активности. То је фаза 
у којој одељење маркетинга почиње да доминира над продајом и да преду-

                                                   
1 Kotler Ph.: Marketing Management, The Millennium Edition, Prentice Hall, New Jersey, 

2000., стр. 681. 
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зима под своју надлежност остале тржишне функције. Задатак маркетинг 
менаџера је да идентификује могућности и припреми маркетинг стратегије 
и програме а задатак продајне оперативе је да се стратегије и програми 
спроведу. 

У петој фази настаје ефективна маркетинг организација, када ни-
је довољно имати добро маркетинг одељење већ је неопходно да читава 
организација буде маркетинг оријентисана. Организација постаје ефектив-
на када сви запослени и сектори прихвате и промењују маркетинг филозо-
фију. 

Шеста фаза у развоју не на процесима и исходима заснована ор-
ганизација. Организација по одељењима почиње да представља сметњу 
добром функционисању организације односно спровођењу основних пос-
ловних процеса као што су развој нових производа, привлачење и ретенци-
ја купаца, испоруке наруџбина, услуге купцима. 

Бројни фактори утичу на избор модела организације за маркетинг 
функцију. То намеће потребу његовог пажљивог избора. Постоји већи број 
модела организације маркетинг функције. У пракси се најчешће јављају 
функционални, предметни, географски и модели организовања према тр-
жиштима. Једнако често као и ови, јављају се и комбиновани модели који 
се такође могу јавити у више варијанти. 

Организација брзо застарева као последица брзих промена бројних 
екстерних и интерних фактора у којима организација послује. Иновације у 
организацији организације и маркетинг функције посебно иницирају развој 
науке, технике и телекомуникација. Због тога тржишно орјентисане орга-
низације морају изграђивати своју организацију у складу са захтевима 
окружења. 

5. Контрола хотелске маркетинг активности 

5.1. Појам и улога контроле 

Контрола је важна фаза процеса управљања. “Она је неодвојива од 
планирања и имплементације. Контрола представља систематско и крити-
чко преиспитивање планских одлука и ефикасности функционисања орга-
низације. Контрола се не ограничава само на оцењивање резултата 
пословања на основу утврђених циљева и стратегија односно утврђивање 
одступања од планских одлука већ и на утврђивање стварних узрока проб-
лема и одступања, као и предлога за корективну акцију. Сврха контроле је 
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да провери и обезбеди да остварени резултати буду у складу са планира-
ним.”1 

Маркетинг контрола је систем поступака, метода и техника које се 
користе да се маркетинг активности усклади са дефинисаним циљевима, 
стратегијама и плановима. Ради се о процесу континуелног праћења и ус-
клађивања маркетинг активности. Системом контроле се превентивно де-
лује да извршиоци поштују утврђене циљеве и задатке и тиме се 
доприноси ефикасности маркетинга. 

Претпоставка успешне маркетинг контроле јесу постојање прециз-
них стандарда. Стандарди контроле су научно или бар стручно постављени 
критеријуми за мерење резултата маркетинг активности.  

После утврђивања стандарда за контролу потребо је утврдити и 
границе одступања од њиховог нивоа. Утврђивање резултат маркетинг ак-
тивности или одступања од стандарда није довољно. Неопходна је анализа 
узрока који су довели до одступања да би се сазнао карактер промене ути-
цајних фактора који утичу на резултате. 

Предлагање и предузимање корективних акција је завршна фаза 
контроле. Оне се предузимају само ако су потребне: ако постоји значајно 
одступање остварених резултата од стандарда контроле. Корективне акције 
морају бити благовремене и прилагодљиве у виду стратегије корективне 
акције. 

Посао контроле пружа повратну спрегу. Повратна спрега (feedback) 
омогућава подешавање будућих планских одлука на основу сагледавања 
резултата садашњег пословања. Она показује способност организације да 
учи на сопственом искуству. Уколико организација може да контролише 
факторе од којих зависи остварење планских задатака иде се на корективну 
акцију. Уколико организација не може да контролише факторе који утичу 
на неостваривање циљева, планова и стратегија мора да се прилагођава ко-
ригујући стратегије и планове, а понекад чак и циљеве. 

Извештаји о контроли хотелског маркетинга су веома важни за 
ефикасност коришћења резултата контроле. Извештаји се придружују ос-
талим маркетинг информацијама и чине базу за доношење нових одлука и 
кориговање акција. 

                                                   
1 Kotler Ph.: Marketing Management, цит. рад, стр. 696. 
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5.2. Врсте контроле 

Говори се о четири типа маркетинг контроле који се могу примени-
ти и на хотел: 1) контрола годишњег плана; 2) контрола рентабилнос-
ти; 3) контрола ефикасности и 4) стратегијска контрола.1 

Слика 26: Врсте маркетинг контроле хотелског предузећа/хотела 

Врста контроле 
Основна од-
говорност 

Сврха контроле Приступи 

I Годишња кон-
трола плана 

топ менаџ-
мент 
средњи мена-
џмент 

да се установи да ли су 
остварени планирани 
резултати 

- анализа продаје 
- анализа тржишног учешћа 
- финансијска анализа 
- анализа ставова потрошача 

II Контрола рен-
табилност 

контролори 
маркетинга 

утврђивање где преду-
зеће ствара а где губи 
новац 

рентабилност по: 
- производима 
- територијама 
- сегментима потрошача 
- каналима продаје 
- величини поруџбине 

III Контрола ефи-
касности 

линијски и 
штабни мена-
џери 
контролори 
маркетинга 

процењивање и побо-
љшање ефикасности 
улагања и утицај изда-
така у маркетингу 

ефикасност: 
- продавца 
- пропаганде 
- унапређења продаје 
- дистрибуције 

IV Стратегијска 
контрола 

топ менаџ-
мент 
ревизори 
маркетинга 

утврђивање да ли пре-
дузеће настоји да ко-
ристи најповољније 
могућности да са ста-
новишта тржишта, 
производа и канала 

- инструменти за мерење ефе-
ктивности маркетинга 

- ревизија маркетинга 
- сагледавање маркетинг извр-

сности 
- сагледавање етике и друш-

твене одговорности 

Контрола годишњег плана се бави праћењем маркетинг напора и 
резултата ради утврђивања да ли ће хотел остварити планирану годишњу 
продају и профитне задатке. Ову контролу врши руководство хотелијер-
ског предузећа и појединих организационих јединица (хотела). Главна 
средства ове контроле су: 1) анализа продаје; 2) анализа тржишног 
учешћа (апсолутног или релативног); 3) анализа трошкова маркетинга у 
односу према продаји; 4) финансијска анализа и 5) праћење ставова купа-
ца. Уколико се открије подбачај у извршењу могу се применити следеће 
корективне акције: смањење обима производње, снижење цена, повећање 
притиска на продајно особље или оштро смањење маркетинг издатака. 

                                                   
1 Kotler Ph.: Marketing Management, цит. рад, стр. 698. 
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Контрола рентабилности састоји се у напорима да се утврди акту-
елна рентабилност различитих производа-услуга у услужном програму, 
посредничких канала и величини набавки. Ову контролу обављају људи из 
маркетинга са циљем да се установи на којим активностима хотел оствару-
је добитак или губитак. 

Контрола ефикасности има за циљ да се утврди и побољша ефикас-
ност маркетинг улагања. Њу обављају сви оперативни руководиоци. Они 
прате поједине кључне односе који указују на успешност појединих хотел-
ских маркетинг активности и предвиђају потребна средства за побољшања 
њиховог извршења. 

На крају, стратегијска контрола се бави провером у којој мери су 
прилагођени маркетинг циљеви, стратегије и системи постојећој и предви-
ђеној средини. Њу врше руководство ХП/хотела и ревизори маркетинга да 
би се утврдило да ли ХП/хотел на најбољи начин користи маркетинг могу-
ћности (са становишта тржишта, производа и канала продаје). Код ове ана-
лизе користе се инструменти за мерење ефективности маркетинга и 
ревизија маркетинга. Ревизија маркетинг активности је критичко преиспи-
тивање које има за циљ да се установи дијагноза проблема и да се укаже на 
начин да се проблеми реше и побољша ефективност и ефикасност марке-
тинга. 

Питања: 1) Објасните појам, значај и процес управљања хотелским 
маркетинг активностима, 2) Зашто се управљање хотелским маркетингом 
своди, заправо, на управљање тражњом, 3) Наведите и објасните с којим се 
ситуацијама односно стањем тражње може суочити хотел односно хотел-
ско предузеће, 4) Шта је еластичност тражње у односу на цене а шта у од-
носу на доходак, 5) Наведите изворе тражње за хотелским услугама, 
6) Које су карактеристике планирања маркетинг активности хотела, 7) Који 
су нивои планирања хотелске маркетинг активности, 8) Наведите и објас-
ните врсте хотелских пословних планова, 9) Шта садржи модел израде гла-
вног маркетинг (пословног) плана, 10) Ко су учесници у хотелском 
маркетинг планирању, 11) Зашто је значајна анализа и извештавање о реа-
лизацији планова, 12) Буџетирање у међународном хотелијерству, 
13) Појам и улога маркетинг стратегије, 14) Маркетинг микс концепт - об-
јасните, 15) Класичан маркетинг микс, 16) Хотелски маркетинг микс - об-
јаснити, 17) Шта је хотелски маркетинг програм, 18) Спровођење 
хотелског маркетинг програма - објаснити, 19) Наведите фазе у еволуцији 
маркетинг одељења, 20) Појам и улога контроле у хотелским маркетинг 
активностима, 21) Врсте контроле. 


