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Глава VI 
ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТРОШАЧА ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА 

Циљеви учења: 

Сврха изучавања ове главе је да можете: 

► Разумети понашања потрошача хотелских услуга; 

► Упознати личне (интерне) детерминанте понашања потрошача; 

► Дефинисати интерперсоналне факторе који утичу на понашање потро-
шача; 

► Схватити и објаснити процес одлучивања потрошача о куповини хотел-
ских услуга. 

1. Понашање потрошача хотелских услуга 
Разумети понашање потрошача хотелских услуга је стални изазов за 

хотелске менаџере. Већина маркетинг истраживања усмерена је на разуме-
вање и објашњавање понашања потрошача. Да ли је потребно подсећати да 
је маркетинг концепт базиран на суштинској идеји сатисфакције потреба и 
жеља потрошача. Сврха хотелског бизниса је да се креирају и онда задрже 
задовољни потрошачи. 

Понашање потрошача је резултат деловања интерних и екстерних 
фактора. Развијена је вероватно најопштија формула којом се може објас-
нити понашање потрошача:1 

B = f(P<E) 

Понашање (B=Behavior) функција је личних утицаја (P=Personality) 
и стимуланса који на потрошача делују из окружења (E=Environment). 

Наведена формула је редефинисана за потребе истраживања потро-
шача: 

B = f(I,P) 

Понашање потрошача (B) је функција (f) интеракције интерперсо-
налних утицаја (I), као што су нпр. референтне групе и култура и личних 
(интерних) детерминанти (P), као што су нпр. ставови особе.2 

Суштина је у томе  да личне детерминанте потрошача (нпр. мотиви, 
ставови и др.) чине интервенишуће променљиве (читај: својеврстан унут-

                                                   
1 Милисављевић М., Маричић Б., Глигоријевић М.: цит. рад, стр. 185. 
2 Ибид, стр. 186. 
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рашњи механизам) које “преводе” спољне стимулансе (нпр. култура, рефе-
рентне групе и др.) преко процеса мотивације, у конкретно понашање пот-
рошача. Особа- потрошач, с обзиром на то да је стално или повремено 
изложена разним спољним утицајима, прима те утицаје и на основу сопс-
твеног система вредности (личног концепта), понаша се у конкретној ку-
повини. 

Слика 40: Детерминанте понашања потрошача 

 
Личне детерминанте понашања потрошача подразумевају анализу 

потреба, мотива, перцепције, ставова и процеса учења индивидуа (особа). 
Интерперсонални фактори се могу разврстати у три широке групе: култур-
ни и друштвени утицаји и утицаји породице. Неспорно је, међутим, да на 
понашање потрошача утичу и други фактори из окружења. Пре свих, то су 
географски, демографски, економски и политички фактори. Неки од ових 
фактора испољавају се на нивоу макро, а други на нивоу микро окружења 
потрошача. Њихов утицај на понашање потрошача и маркетинг активности 
хотелског предузећа разматран је у оквиру главе која се односи на анализу 
маркетинг окружења предузећа. 

2. Личне детерминанте 
Теорије о понашању и одлучивању потрошача засноване су на идеји 

да се маркетинг стимуланси (нпр. економска пропаганда) интерно проце-
сирају од потрошача у контексту деловања екстерних фактора који доводе 
до тога да се купује или не купује одређени производ/услуга. Личне (ин-
терне) детерминанте понашања укључују потребе и жеље, мотиве, перцеп-
ције, ставове и учење потрошача. 

Личне 
детерминанте 

Интерперсонални 
утицаји 
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2.1. Потребе и жеље потрошача 

Процес одлучивања потрошача почиње у тренутку када постане 
свестан потребе. Потреба је недостатак нечега што се сматра неопходним и 
корисним. Дефинише се као перципирана разлика између актуелног 
(стварног) и жељеног стања. Људске потребе су практично неограничене и 
увек присутне. Незадовољене потребе мотивишу потрошаче на акцију (по-
нашање). 

Потрошачи имају врло велик број различитих потреба које настоје 
да задовоље, али све оне нису истог значаја и интензитета. Основна подела 
је на урођене и стечене (научене) потребе.1 Урођене потребе су физиоло-
шке, и то су потребе за храном, водом, ваздухом, облачењем и др. Ова врс-
та универзалних потреба назива се још биолошким, с обзиром на то да се 
њиховим задовољавањем омогућује живот и егзистенција људи. То су тзв. 
примарне или базичне потребе које производе примарне мотиве и које по-
трошачи настоје да задовоље без одлагања. Скоро да не треба сумњати у то 
да ће потрошачи увек прво куповати производе и услуге којима ће задово-
љити ову врсту потреба. Са становишта потрошача, примарне или базичне 
потребе су неопходност која се у највећем броју случајева не може избећи 
и морају се задовољити. Стечене (научене) потребе појединац формира 
под утицајем великог броја фактора у окружењу током биолошког и друш-
твеног развоја. Присутан је утицај културе, друштвених класа, референт-
них група и других фактора на формирање ових потреба потрошача. 
Називају се још персоналне (личне) или психогене потребе и односе се на 
тзв. секундарне мотиве потрошача. Степен задовољавања психогених пот-
реба утиче на заштиту и јачање личности (имиџ, репутација и сл.) поједин-
ца. Испољавање ових карактеристика личности доводи до разлика у стилу 
живота, начину исхране, облачењу и др. Сматра се да привредна пропаган-
да највећи утицај може и треба да врши на развој ове врсте потреба пот-
рошача у правцу избора марке производа или конкретне услуге (нпр. 
хотелске услуге). 

Да би се потребе задовољиле, оне морају бити преведене у жељу. 
Жеље су дефинисане манифестације потреба које су обликоване култур-
ним и другим социјалним утицајима на појединца. Потреба је извор жеље 
за поседовањем одређене марке производа/услуге. Потреба означава оно 
шта особа мора да задовољи, док жеља имплицира нешто што особа пре-
ферира између јасно дефинисаних алтернатива. Потрошачеве преференци-
је стварају жеље. Слобода избора ставља потрошача у позицију да купује 

                                                   
1 Ибид, стр. 187-194. 
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само производе и услуге које су предмет његових жеља (преференција). 
Потрошачеве жеље засноване су на реалној куповној моћи испољавају се 
као захтеви за специфичним производима и услугама на тржишту. 

2.2. Мотивација потрошача 

У основи мотивације потрошача налазе се потребе. Потреба мора 
бити довољно јака да би произвела мотив. Јачи мотив повећава вероватно-
ћу акције потрошача. Потребе, или боље речено, незадовољене потребе 
покрећу потрошаче на акцију. 

Слика 41: Међузависност потребе, мотива и понашања потрошача 

 
У мотивацији се налазе разлози понашања потрошача. Разумевање 

мотива потрошача омогућује менаџерима да понуду хотела адекватно при-
лагоде потребама и жељама потрошача. Мотивисан потрошач је спреман 
на акцију тј. куповину понуђених производа и услуга (Слика 41). 

Мотивација је популаран концепт којим се објашњавају различита 
понашања потрошача у куповини производа и услуга на тржишту. Дефи-
нише се као “покретачка снага унутар личности која је тера на акцију”. То 
је ментално стање личности односно невидљива унутрашња снага која ор-
ганизује људску енергију и усмерава је ка изабраном циљу. Потребе и ци-
љеви су саставни елемент процеса мотивације. Мотивација је динамички 
процес који се непрекидно одвија у човеку под утицајем интерних и ек-
стерних фактора.1 

Масловљева теорија хијерархије људских мотива вероватно је 
најпознатија и најкоришћенија у маркетингу. Важи као солидна основа ко-
ја својим уопштавањем помаже у разумевању потреба и мотива потрошача. 
Базира се на четири премисе: сви људи показују сличне мотиве кроз генет-
ски развој и друштвене утицаје; неки мотиви су важнији или критичнији 
од других; важнији мотиви морају се бар минимално задовољити пре него 
што се активирају други мотиви, и чим се задовоље основни мотиви, дола-
зе на ред следећи мотиви по хијерархији.  Приказује Масловљеву хијерар-
хију људских мотива.2 

                                                   
1 Ибид, стр. 189. 
2 Ибид. 
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У физиолошке мотиве спадају потребе за храном, водом, кретањем, 
спавањем и др. То су примарни мотиви повезани са потребама опстанка и 
док се они не задовоље - не активирају се други мотиви. У мотиве безбед-
ности (сигурности) убрајају се потребе за физичком и материјалном си-
гурношћу човека. Мотиви припадности односе се на потребе за 
дружењем, љубављу, укључивањем у друштвене групе и др. Статусни мо-
тиви одражавају тежњу појединца за поштовањем, руковођењем и прести-
жом. Мотиви самопотврђивања подразумевају у доброј мери и 
испољавање суперега личности да се постигне максимум личне сатисфак-
ције. 

Слика 42: Масловљева хијерархија људских мотива 

 

2.3. Перцепција 

Индивидуално понашање које резултира на основу мотивације од-
носи се на то како особа прима стимулансе из окружења. У најширем сми-
слу, перцепција означава превођење спољњег (физичког) света у интерни 
(ментални) свет особе тј. потрошача. Перцепција се дефинише као “процес 
помоћу којег особа селектује, организује и објашњава стимулансе у осми-
шљену и разумљиву слику света.”1 

Перцепција је састављена из три фазе у којима се процесирају сти-
муланси у личности потрошача. Прва фаза или изложеност стимулансима 
почиње када су активирани људски сензорни рецептори (чула). 

Фаза пажње почиње када се осећај, изазван активирањем чула, до-
веде у вези са способностима и интересовањем потрошача. 

                                                   
1 Ибид, стр. 190. 
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Разумевање је последња фаза перцепције. То је индивидуално об-
јашњење или схватање стимуланса из окружења који утичу на понашање 
потрошача. У овој фази перцепције активно је укључена меморија потро-
шача. 

У маркетингу се користе три концепта перцепције да би се објасни-
ло процесирање стимуланса од стране потрошача. Концепт личног имиџа 
подразумева да потрошач у куповини фаворизује категорије и марке прои-
звода за које верује да највише одговарају његовој личности, друштвеном 
статусу, интересовањима итд. Концепт сагледавања ризика је више суб-
јективан начина перцепције. Условљен је степеном неизвесности (ризик) 
који потрошач има у процесу куповине. Ризик зависи од два фактора: неи-
звесности услова и последица. Концепт перцепције новог производа ук-
ључује анализу шта потрошач сматра да је заиста ново у основним 
атрибутима и карактеристикама производа. 

2.4. Ставови потрошача 

Ставови представљају суштинску компоненту мисаоне структуре 
особе. Дефинишу се као емоционалне предиспозиције да се реагује у одре-
ђеној ситуацији. Синоними за став су мишљење и инклинација. Мишљење 
је откривен односно јасно изнесен (саопштен) став. Инклинација означава 
склоност да се на одређени начин поступи у датој ситуацији. Људи се по-
нашају на начин који је конзистентан са њиховим ставовима. Ставови су 
уско повезани са знањем и “чувају се” у меморији особе. 

Према ABC моделу, статвови се састоје из три компоненте: 
A (Affect = афект), B (Behavior = понашање) и C (Cognition = разумевање). 
Афект се односи на емоције (осећања) потрошача према одређеном пред-
мету (производ/услуга). Понашање укључује преференције и намере да се 
предузме нешто у вези са тим предметом. Разумевање претпоставља знање 
и перцепцију онога што потрошач верује о одређеном предмету на основу 
личног искуства и других извора. Према ABC моделу, једна од три компо-
ненте, у зависности од природе производа, биће доминантна у формирању 
става потрошача према конкретном објекту.1 

У маркетингу је од посебног значаја да се утврди међузависност 
ставова и понашања потрошача. Иако се ставови непосредно не одражавају 
на понашање потрошача, него на формирање намера, њихово познавање 
помаже да предузеће стекне увид у  актуелна и потенцијална тржишта. Ис-
траживања показују да се на основу познавања ставова може предвидети 
понашање потрошача у многим ситуацијама. 

                                                   
1 Ибид, стр. 192. 
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2.5. Процес учења потрошача 

Људи из маркетинга морају да познају три врсте или нивоа знања 
која потрошачи имају о производу и услугама како би на основу тога мо-
гли да формулишу адекватне маркетинг стратегије. Први ниво односи се 
на карактеристике или атрибуте производа и услуга. Други на користи 
(“benefits”) или позитивне консеквенце од куповине производа и услуга. 
Трећи ниво подразумева степен потрошачевог задовољства (сатисфакција) 
конзумирањем или коришћењем одређеног производа/услуге.1 

Процес учења потрошача састоји се подједнако из иницијалног на-
пора да се научи како куповати и непрекидног прилагођавања укуса и пре-
ференција у случају нових производа или услуга. У зависности од ранијег 
искуства, потрошачи мењају своје понашање. Ако је претходно искуство 
позитивно, потрошачи ће се у наредној куповини производа и услуга по-
нашати на исти начин (изабрати исту марку). Позитивна искуства утичу на 
формирање навика потрошача. 

Процес учења потрошача подразумева широку скалу стицања знања 
и искустава, од једноставних одговора до учења сложених теорија и кон-
цепата у решавању проблема. Сматра се да учење значајних потрошачких 
навика почиње од четврте године старости. Различити типови учења усло-
вљавају и примену различитих метода учења. У процес учења потрошача 
укључени су следећи елементи: мотив, стимуланси, одговори и појача-
вања (осећања, страхови и др.). 

Слика 43: Модел учења потрошача 

 
Мотивација је важна у процесу учењу, јер је узрокована потребама 

и циљевима потрошача. Откривање мотива потрошача примарни циљ мар-
кетинга, у чему су од велике помоћи мотивациона истраживања. Стиму-
ланси усмеравају процес мотивације. Они треба да укажу на који начин се 
може задовољити потреба потрошача. Одговори представљају менталну 
или физичку реакцију потрошача на стимулансе. Процес учења може пос-
тојати и када се не открију или не знају могући одговори потрошача. По-
јачавање повећава вероватноћу да ће се десити предвиђени одговор у 
будућности као резултат одређеног стимуланса или побуде. 
                                                   
1 Ибид, стр. 193. 
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Теорије о учењу потрошача класификују се у две групе. У првој 
групи су бихевиористичке теорије које полазе од претпоставке да је уче-
ње резултат интеракције стимуланса и реакција на понашање потрошача. 
На овим теоријама развијен је тзв. LAB приступ који учење посматра као 
функцију понашања (Learning as Behavior). Овај приступ тежиште испити-
вања ставља на спољни свет потрошача и у пракси се назива бихевиори-
зам. Другој групи припадају теорије разумевања (когнитивне), које учење 
посматрају као функцију менталних (интерних) процеса у потрошачу. 

3. Интерперсонални фактори 
Индиковане су три групе интерперсоналних фактора које утичу на 

понашање потрошача: културни утицаји, друштвени утицаји и утицаји 
природе.1 

3.1. Културни утицаји 

За потребе маркетинга култура се може дефинисати као списак (ли-
ста) прихватљивих вредности, веровања, обичаја и ритуала који су својс-
твени чланови одређеног друштва. Вредности, веровања, обичаји и 
ритуали утичу на понашање на генерални начин тиме што производе ста-
ндарде који усмеравају стил живота људи. Потрошачка култура одређује 
приоритете које особа примењује у разноврсним активностима у куповини 
производа и услуга на тржишту. 

Културне вредности и веровања усмеравају понашање потрошача 
у конкретној ситуацији. Одражавају суштину онога што је добро, правилно 
и пожељено за појединца. Вредности наглашавају оно што је важно, а ве-
ровања оно што је истинито. Вредности и веровања утичу на понашање 
формирајући ставове и преференције потрошача. За разлику од ставова, 
који су усредсређени на конкретан предмет (производ/услуга), културне 
вредности и веровања превазилазе специфичне околности. Док особа посе-
дује на хиљаде ставова, она једва да поседује неколико десетина вреднос-
ти. У многим ситуацијама вредности су универзалне. Али, оно што 
културе чини различитим јесте релативан значај или рангирање вредности. 

За разлику од вредности и веровања, обичаји подразумевају кул-
турно проверене и предвидљиве начине понашања у конкретној ситуацији. 
Обичаји су стандардизоване радње (одговори) на ситуације које се понав-
љају. Стичу се кроз праксу и учење. Културни ритуали, за разлику од оби-
чаја, укључују много више симболичких елемената које људи испољавају 

                                                   
1 Ибид, стр. 195-203. 
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периодично. Засновани су на обичајима или записаним правилима. Ритуа-
ли постоје на различитим нивоима апстракције, што укључује религију, 
магију и др. 

Подкултура или микрокултура појмовно обухвата ширу или ужу 
друштвену групу унутар веће и сложеније културе. Одликује се специфич-
ним вредностима, веровањима, обичајима и навикама. Подкултуру такође 
карактеришу ритуали и симболизам. У формирању подкултуре пресудни 
су етнички утицаји. Углавном се јавља као последица слабљења хомогено-
сти културе одређеног друштва због природног прираштаја становништва, 
миграција и др. Подкултура је углавном везана за одређено географско по-
дручје, што јој даје регионални идентитет. 

Подкултура врши јак утицај на понашање њених припадника у пот-
рошњи. Различите подкултуре, међутим, имају различит степен утицаја на 
своје чланове. То зависи од релативног интензитета укључености (афила-
ције) припадника у одређену подкултуру. У том смислу, најзначајнији 
утицај је етничке припадности и вере (религија). Снажне утицаје врше и 
расна припадност, старосно доба и други фактори. Виши степен хомогено-
сти подкултуре значи уједно више заједничких карактеристика које њени 
припадници деле и испољавају у процесу потрошње. 

3.2.  Друштвени утицаји 

Људи као потрошачи попримају одређене стандарде понашања под 
утицајем група. Друштвене групе својим утицајем опредељују статус и 
улогу појединца. Друштвени статус се односи на релативну позицију поје-
динца у групи и друштву. Улога се односи на права и обавезе појединца 
које се очекују од других припадника групе или друштва. 

Референтне групе су од свих група најважније за маркетинг актив-
ности предузећа, с обзиром на то да утичу на формирање понашања пот-
рошача. Ове групе имају битан утицај на куповину многих производа и 
услуга. Потрошач се у разним ситуацијама може руководити вредностима 
и ставовима две или више референтних група. За предузеће је важно да са-
зна која референтна група пресудно утиче на потрошачеву куповину прои-
звода и услуга. 

Референтна група се дефинише као неке врсте водича за понашање 
појединаца у специфичној ситуацији. Свака референтна група нуди одре-
ђене предности потрошачу. Углавном, потрошачи се окрећу референтним 
групама из разлога што желе да имају адекватну информацију да би одлу-
чили о конкретној куповини, да би потврдили своја очекивања и размиш-
љања итд. Појединци настоје да припадају одређеној референтној групи да 
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би кроз њу остварили одређени друштвени статус или имиџ. Референте 
групе утичу на понашање потрошача на три начина. Пре свега, доприносе 
социјализацији потрошача. Други, помаже потрошачима да формирају ли-
чни концепт и да се упоређују са другим особама. И трећи, омогућују да се 
понашање особе лакше усклади са нормама друштвене заједнице.1 

Према степену укључености појединца у групу и позитивном или 
негативном утицају групе на стварање вредности и понашање потрошача, 
референтне групе се деле на: контактне, групе којима се тежи, групе које 
се оспоравају и групе које се избегавају. У конкретним ситуацијама на тр-
жишту мења се утицај појединих референтних група на понашање потро-
шача, првенствено као резултат њихове способности и процене да користе 
утицаје референтних група. 

Припадност друштвеној класи или слоју утиче на понашање пот-
рошача и релевантно је за маркетинг. Међутим, тај утицај, иако значајан, 
посредан је. Припадници одређене друштвене класе настоје да испољавају 
заједничке вредности, интересовања, стил живота и понашања. Друштвена 
класа у великој мери опредељује врсту, квалитет и количину производа 
коју купују и троше њени припадници. 

Друштво се стратификује од две класе (нпр. бела и плава крагна у 
зависности од занимања) до шест и више друштвених класа. Аналитички је 
најприхватљивија подела друштва на нижу, радничку, средњу и вишу 
класу. Традиционална структура америчког друштва познаје више друш-
твених класа и слојева. У САД разликују се: виша класа: виша - виша 
класа (0,3 % популације), нижа -виша (1,2 %) и виша - средња (12,5 %); 
средња класа: средња - средња (32,0 %) и радничка класа (38,0 %) и нижа 
класа: виша - нижа (9,0 %) и нижа - нижа (7,0 %). 

Лидери или вође мишљења дефинишу се као особе које су често у 
могућности да утичу на ставове и понашање других. Лидер је особа која 
информише, убеђује и охрабрује друге потрошаче на акцију. Ради се о ли-
чном утицају који је заснован на одговарајућем знању (нпр. познавање ка-
тегорије производа) и поверењу који у комуникацији са другим особама 
могу довести до промене њихових ставова или понашања. Синоними за 
лични утицај су орална комуникација или пропаганда “од уста до уста”. 
Моћ и важност личног утицаја могу бити појачани невербалном комуника-
цијом (нпр. опсервација) када се ради о присуству или понашању других. 
Лидер је особа која прва купује или користи одређени производ. Међутим, 

                                                   
1 Ибид, стр. 197. 
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лидер у потрошњи је свака особа чији је утицај на групу значајан или ако 
га група таквим сматра. 

За маркетинг предузећа битно је да идентификује лидере (вође ми-
шљења) у одређеној референтној групи. Пре свега то се односи на упозна-
вање њихових личних карактеристика и медија којима се најчешће излажу. 
Лидери или вође мишљења су особе које су заинтересоване за производе и 
услуге на трајној основи (ангажованости), што резултира њиховом обаве-
штеношћу и иновативним понашањем. 

3.3.  Утицаји породице 

Породица је примарна референтна група која има позитиван и нај-
јачи утицај на појединца у потрошњи. У породици су много јаче везе и од-
носи међу члановима него у другим референтним групама због чега је њен 
утицај врло изражен у крајњој потрошњи. Понашање породица је различи-
то међу културама и подкултурама. Породица утиче на формирање вред-
ности, мишљења и ставова појединца не само у односу на друштвено, 
економско и политичко окружење, него и личне амбиције и карактеристи-
ке. Улога коју појединац има у породици, умногоме зависи од фазе у жи-
вотном циклусу породице. Већина одлука о куповини производа и услуга 
обично се доноси од стране више особа, а ту је значајна улога породице. 
Одлуке породице о куповини су комбинација интеракције заједничких и 
индивидуалних одлука (о чему ће се нешто касније детаљније говорити).1 

Породица је основна друштвена заједница тј. основна ћелија друш-
тва. Једноставна дефиниција под појмом породице подразумева “две или 
више особа, повезаних крвним сродством, браком или усвајањем, које жи-
ве заједно”. Већина особа у животу припада најмање двема породицама - у 
једној је рођена, а друга формира. Појам породице обично се шире означа-
ва као домаћинство. Међутим, док се породица може сматрати домаћинс-
твом, свако домаћинство не мора бити породица. 

Породице се међусобно разликују. Нуклеус (језгро) породице чине 
супруг и супруга и њихова деца. То је тзв. ужа породица. Проширену по-
родицу сачињавају, поред чланова уже породице, блиски рођаци (нпр. ро-
дитељи супружника). У проширеној породици живи више од две 
генерације. Због склапања брака у каснијим годинама и великог броја раз-
вода бракова, у савременом друштву значајна је и категорија једночлане 
породице (домаћинства). 

Породица утиче на формирање вредности, веровања и понашања 
појединаца путем економског стања, емоционалне подршке, подруштвља-
                                                   
1 Ибид, стр. 210. 
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вања деце и стила живота. Економско или материјално стање домаћинства 
даје сигурност појединцу и представља, поред биолошке, основну функци-
ју породице. Оно зависи од тога колико чланова породице је запослено и 
колики су им приходи. Социолози наглашавају видан утицај материјалног 
стања породице на личну срећу, самопоуздање и успешност појединца. 
Емоционална подршка породице одражава се и помаже у решавању лич-
них и друштвених проблема појединца. Изражена је у доба раног детињ-
ства и сазревања њених чланова, у случајевима незапослености, болести 
итд. Подруштвљавање или социјализација деце непосредно се одвија у и 
преко породице. То је својеврсни међугенерацијски трансфер ставова, вре-
дности и понашања са родитеља на децу. Ако је реч о потрошњи, онда се 
социјализација односи на стицање вештине, знања и ставова које ће млађи 
чланови породице користити у процесу куповине производа и услуга. Де-
ца, на пример, посматрају како њихови родитељи процењују и бирају про-
изводе и услуге. Лојалност производа и маркама производа стиче се у 
породици. У том погледу, социјализација може бити непосредна и посред-
на (подсвесни мотиви). Преко стила живота породица такође утиче на по-
нашање својих чланова. Неговање одређеног стила живота, који се 
испољава у одређеном интересовању и активности утицајних чланова по-
родице, посредно формира стил живота осталих чланова. На тај начин, 
формирају се потрошачке навике.1 

Улоге у процесу куповине зависе умногоме од врсте и карактерис-
тика производа, интересовања појединих чланова и фазе у процесу одлу-
чивања породице. Познато је да породице свакодневно одлучује о разним 
куповинама, да су одлуке интимног (приватног) карактера и сл., што је та-
кође од значаја у маркетинг истраживањима. Познавање улога у процесу 
куповине помаже предузећима да поставе најбоље маркетинг стратегије 
усмерене према различитим члановима породице односно њиховим улога-
ма. Прихваћено је да постоје четири основне улоге у зависности од тога 
који члан породице има доминантан утицај на доношење одлуке о купови-
ни производа и услуга. Разликују се ситуације у којима доминирајућу уло-
гу имају супруг или супруга, када је у питању независна (аутономна) 
куповина и заједничка одлука о куповини. Заједничке одлуке најчешће се 
доносе  када куповине изискују већи финансијски издатак за породицу. 

Породица има инструменталну улогу у подучавању младих људи 
(деце) о рационалним аспектима потрошње, укључујући базичне потребе 
потрошача. Родитељи и други чланови шире породице оспособљавају децу 
да постану потрошачи преносећи им сопствено искуство и знање о произ-

                                                   
1 Ибид. 
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водима и услугама, продајним објектима, појму и значају имиџа фирме и 
марке, указују им на везу цена-квалитет, уче их вредности новца, штедњи, 
разликовању оригинала од фалсификата итд. Деца прва искуства стичу од-
ласком у заједничке куповине са родитељима. Лојалност потрошача мар-
кама производа и услуга учи се и стиче у породици. 

Бихевиористички приступ истраживању понашања потрошача ис-
тиче значај концепта животни циклус породице (FLC - Family Life Cycle). 
С обзиром на то да се термин породица и домаћинство узимају у овим ис-
траживањима као синоними, овај концепт се назива још животни циклус 
домаћинства (HLC - Household Life Cycle). Животни циклус породице оз-
начава груписање породице према узрасту (године старости) и броју чла-
нова који живе у домаћинству. То је, у ствари, комбинација демографских 
променљивих које детерминишу породицу. Уз то, посматрају се финансиј-
ска ситуација и навике породице у куповини. 

Концепт животног циклуса породице је врло користан маркетиншки 
инструмент у сегментацији тржишта, анализи тржишног потенцијала, од-
ређивању циљних тржишта и формулисању ефективних маркетинг страте-
гија. Практично свака фаза у животном циклусу породице представља 
посебан маркетиншки изазов и захтева брижљиву анализу. Динамичност 
концепта условљена је прогресивним проласком породице кроз различите 
фазе у настајању и развоју. 

4. Процес одлучивања потрошача о куповини хотел-
ских услуга 

У литератури се најчешће анализира класичан (традиционалан) 
модел процеса одлучивања који потрошача третира као особу која купови-
ном и услугом решава своје проблеме и који се састоји из следећих пет фа-
за: (1) свесност потребе; (2) тражење информација; (3) процена 
алтернатива; (4) куповина, и (5) оцена после куповине.1 Процес одлучива-
ња почиње када потрошач постане свестан одређене потребе. Уколико је 
потреба довољно јака или је преведена у жељу, потрошач се мотивише да 
приступу тражењу информација о производима и услугама којима може 
задовољити ту потребу. Тражење информација доминантно је условљено 
нивоом ангажованости потрошача у куповини и процесом његовог инфор-
мисања. У следећој фази, потрошач је у могућности да, на основу распо-
ложивих информација, одреди алтернативе и критеријуме за избор 

                                                   
1 Teare R., Mazanec A.J., Crawford-Welch S., Calver S.: Marketing in Hospitality and Tourism, 

Cassell, London, 1996., стр. 14. 
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најповољније алтернативе. У овој фази долазе до изражаја ставови потро-
шача према маркама производа и услуга. У четвртој фази по реду, потро-
шач доноси коначну одлуку тј. опредељује се за једну од понуђених 
алтернатива. У ствари, потрошач купује конкретну марку производа или 
услуге. Процес одлучивања завршава се оценом обављене куповине, и то 
најчешће процењивањем степена сатисфакције. Практично, од тога колико 
је задовољан обављеном куповином, у највећој мери зависи да ли ће се по-
трошач поново определити уа исту марку производа/услуге у наредној ку-
повини. 

Процес доношења одлуке о куповини код потрошача (туриста) про-
лази кроз следеће фазе:1 а) иницијални стимуланси (жеље и потребе, саз-
нање-порука о производу, маштање); б) стварање оквирног концепта 
(хипотезе о алтернативама задовољавања жеља и потреба); в) прикупљање 
чињеница (елементи трошкова, аргументи за прихваћање или одбијање, 
чиниоци који задовољавају или не задовољавају); г) дефинисање претпо-
ставки (тестирање вредности добијених података и продајних обавеште-
ња, закључивање о чињеницама); д) планирање (конструкција) 
алтернатива (према куповним могућностима); ђ) анализирање трошкова 
и погодности појединих алтернатива (стварних и неопипљивих - неодре-
ђених); е) одлука о куповини (уз предвиђене и непредвиђене погодности и 
последице). 

У току процеса одлучивања потенцијални купац ће настојати да 
прикупи што више информација а носилац понуде мора му у томе помоћи 
да би имао што више шанси и да га привуче као свог купца. Будући да так-
ви купци припадају различитим категоријама, које се разликују по купов-
ној моћи, личним обележјима и навикама, припадању одређеним 
сегментима и одређеним подручјима итд., њихове жеље и потребе у односу 
према конкретним производима су различите. Постоје две групе жеља и 
потреба туриста-купаца. Првој групи припадају опште потребе и жеље као 
што су: храна, комфорни смештај, могућности купања и прања, ноћни мир, 
здравствена заштита, лична сигурност, транспортне услуге, пренос пртља-
га. Другој групи припадају индивидуалне потребе и жеље (или потребе и 
жеље појединих сегмената). То су: зимски спортови или сунчање (ко-
ришћење различитих мотива), естетски доживљај, обиласци споменика и 
грађевина, спорт, активни одмор, слобода кретања, локални сувенири, но-
ћни живот, куповања, фестивали, културне приредбе и манифестације, уз-
буђења и романтика итд. 

                                                   
1 Kobašić A., Senečić J.: Marketing u OUR-ima turističke privrede, Školska knjiga, Zagreb, 

1981., стр. 205. 
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4.1. Процес одлучивања у породици 

Породични циљеви и улога породице представљају значајну детер-
минанту у одлучивању о одласку на одмор. Два су главна утицаја породи-
це: а) делују на карактеристике личности појединца, и на његове ставове и 
вредности; б) делују на процес доношења одлука који је укључен у купо-
вање туристичких услуга, и у том контексту хотелских услуга. 

У породици, једна особа може бити задужена за уочавање пробле-
ма, друга за тражење, а трећа за одлучивање. Одлучивање унутар породице 
разликује се по друштвеним класама. С обзиром на избор производа-
услуга, одлучивање у породици може се описати као синкратичко, дели-
мично синкратичко и самостално. Синкратичко одлучивање обично зна-
чи заједничко доношење одлука, док делимично синкратичко одлучивање 
значи да се неке одлуке доносе заједнички, а друге само једно од супруж-
ника. Самостално одлучивање значи да сваки супружник доноси отприли-
ке подједнаки број самосталних одлука. 

Слика 44: Начини одлучивања у породици1 

Породична одлука о путовању 
Преовладавајући начин одлучивања 
у породици 

врста смештаја доминира супруг 
дестинација путовања доминира супруг 
повести децу са собом или не заједнички утицај - индивидуална од-
колико дуго остати на одмору заједнички утицај - индивидуална од-
датум одласка и повратка заједнички утицај - индивидуална од-
начин превоза током породичног од- заједнички утицај - индивидуална од-
активности на одмору заједнички утицај - индивидуална од-
ићи на одмор или не заједнички утицај - заједничка одлука 
колико новца потрошити на путовање 
на одмор 

заједнички утицај - заједничка одлука 

 

Промене у карактеристикама породице изазивају промене у начину 
живота као и драматичне промене у понашању потрошача. Животни ци-
клу породице представља вид класификације породице, брачног статуса, 
доби и запослености чланова породице. Наводе се следеће животне фазе:2 

                                                   
1 Moutinho L.: Strateški menadžment u turizmu, Masmedia, Zagreb, 2005., стр. 86. 
2 Ибид. 
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1. неожењен/неудата; 
2. недавно венчани пар с малом децом или без деце; 
3. пуно гнездо I (мала деца испод 6 година), пуно гнездо II (мала деца 

од 6 и више година), пуно гнездо III (старији брачни парови с децом 
која су још увек чланови породице); 

4. празно гнездо I (деца напустила дом, глава породице запослена), 
празно гнездо II (глава породице пензионер); и 

5. једини живи члан породице (запослен или пензионисан). 

Заједничко одлучивање преовладава кад постоји велики перципира-
ни ризик с обзиром на својства производа-услуге. С променом фаза у жи-
вотном циклусу породице долази до специјализације улога, што се види по 
смањеном заједничком одлучивању. Постоји претпоставка да мушкарци 
знатно доминирају у одлукама о датуму поласка на одмор, износу који ће 
се потрошити, дужини трајања одмора и цени смештаја. Синкратичко од-
лучивање преовлађује када се ради о избору дестинације и врсти смештаја. 

На претходној слици размотрени су различити аспекти одлука о пу-
товању, с обзиром на начин одлучивања у породици. Мушки партнер пре-
овладава у доношењу одлука на два подручја - смештају и дестинацији. 
Заједничко одлучивање снажно је када се ради о дестинацији за одмор и 
своти која ће се потрошити. Обрасци понашања при породичном одлучи-
вању повезани су, тако, са животним циклусом породице. Путовања су че-
сто најважнији догађај породичног живота, нарочито док породица још 
расте. 

4.2. Процес одлучивања потрошача (туриста) о одмору 

Одлука је исход менталног процеса којим се један поступак бира 
између већег броја расположивих алтернатива. Модели процеса одлучива-
ња описују начин на који се информације сазнају и обрађују да би се доне-
ла одлука. Већина тих модела разматра пет различитих корака у процесу 
одлучивања: утврђивање проблема, тражење информација, оцењивање ал-
тернатива, процес избора и процес након избора. 

Процес одлучивања туриста о одмору укључује мотиве и намере 
туриста, као и подстицаје који његову намеру претварају у избор произво-
да или дестинације. Турист одлуку може донети кроз различите приступе, 
од крајње рутинских до врло опсежних. У случају приступа где се користи 
рутинско одлучивање, одлуке се доносе брзо и уз мали ментални напор, 
перципирано знање о расположивим алтернативама е велико. Када се ко-
ристи опсежни приступ, потрага за информацијама и оцењивање алтерна-
тива захтевају знатно време и труд. 
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Иако су многи аспекти укључени у процес одлучивања, подручје 
које у последње време привлачи нешто већу пажњу је питање ко доноси 
одлуку унутар групе која путује. Већина покушаја да се схвати динамика 
одлучивања групе када се ради о путовању усмерена је на улогу супруж-
ника/партнера или деце у томе процесу. У ствари, извори информација које 
користе туристи представљају основу планирања одмора. Извори потро-
шачких информација могу се поделити у две опште врсте, спољашње  и 
унутрашње; обе врсте потрошачи користе за прикупљање информација и 
суочавање с перцепираним ризиком. 

Уопштено, трагање за изворима спољашњих информација може се 
поделити према томе да ли је извор маркетиншки оријентисан и долази ли 
информација из личне или неличне комуникације. Од извора информација 
којима не доминирају маркетари, попут средстава личног комуницирања, 
очекује се да играју нарочито важну улогу у процесу одлучивања потро-
шача о услугама. Међутим, лични извори информација и средства јавног 
комуницирања повезани су на неколико начина. На пример, хотелијерство 
указује на то да се средства јавног комуницирања (попут хотелских огласа 
и брошура) највише консултују у почетку, а средства личног комуницира-
ња (попут издавача, пријатеља, личних савета) углавном се користи у зад-
њој фази планирања одмора. 

Одмор је нематеријална вредност, што значи да га могући купац пре 
куповине не може ни видети ни опипати. Исто тако, не може ни вратити 
производ уколико је незадовољан. Хотелски маркетари би требало следити 
две превладавајуће стратегије. Једна је проучавање склоности које туристи 
наведу; друга је проучавање конкретног избора. Предлаже се да се други 
правац истраживања усмери на проучавање фазе прикупљања информаци-
ја. У том случају, требало би проучити утицај промоционог информатив-
ног материјала на понашање туриста при избору. 

4.3. Модели понашања корисника хотелских услуга 

Процес доношења одлука, као што је речено, различит је индивиду-
алном сектору, у односу на доношење одлука у групама. Код хотелских 
услуга битно је да ли су у питању појединачне услуге (нпр. преноћиште) и 
у комплекс услуга (нпр. услуге пуног пансиона и др.). 

Највећи део и изучавању доношења одлука полази од претпоставке 
комплексности проблема, што се може видети кроз моделе “доношења од-
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лука” што су их проучили Kotler, Assael, Engel, Blackwell1 и Luiz Moutin-
ho.2 

Kotler-ов модел: усвајање проблема, информације истраживања, 
процена алтернатива, одлука о куповини и понашање након куповине. 

Engel и Blackwell-ов модел: препознавање проблема, истраживања, 
процена алтернатива, избор и одлука. 

Assael-ов модел: настајање потреба, процес информисања, процена 
марке, куповина и процена након куповине. 

Процес почиње схватањем јединке да поседује одређене потребе ко-
је нису задовољене. Задовољење тих жеља и потреба зависи колико су оне 
јаке и колико је јака жеља потрошача да их задовољи. Уколико је на при-
мер потреба за хотелским услугама толико јака, потенцијални туристи ће 
почети истраживања са циљем разрешења те потребе. Кроз истраживања, и 
процене понуђених, односно постојећих алтернатива туриста добија одре-
ђени “круг избора” из кога треба да изабере оно што задовољава његове 
потребе. 

Истраживања спроведена у Америци указују на постојање 66 разли-
читих критеријума присутних при избору хотела. Критеријуми се мењају 
са разлогом путовања тако да критеријуми при избору нису исти код дома-
ћег или иностраног госта, код индивидуалног туристе или пак оног који 
путује у групи, код пословног путовања или туристичког путовања… На-
супрот овоме, друго истраживање указује на то да туристичке агенције при 
избору хотела за будуће туристе користе 5 критеријума (имиџ хотела, ре-
путација хотела, понашање хотела при пословању са агенцијама, могућ-
ност резервација соба, политика давања провизије агенцијама). 

Сигурно је да различити критеријуми доношења одлука у хотели-
јерству од различитих елемената. Самим тим не постоји униформно пона-
шање у доношењу одлука при куповини туристичких услуга. Понашање 
потрошача у хотелијерству условљено је карактеристикама самог туристе 
(госта) као јединке, социјалним и културним факторима и факторима 
окружења. Међутим, при доношењу одлука о куповини доминантан утицај 
има степен важности потребе за туристу (госта)-потрошача. 

У наставку се детаљније наводи модел понашања потрошача у ту-
ризму и хотелијерству који је израђен од Luiz Moutinho.3 

                                                   
1 Штетић С.: Специфичност понашања потрошача у туризму (са аспекта хотелске куће), 

Зборник радова “Хотелска кућа 95”, Угопрогрес, Београд, 1995., стр. 113-114. 
2 Moutinho L.: Strateški menadžment u turizmu, Masmedia, Zagreb, 2005., стр. 112. 
3 Ибид, стр. 112-116. 
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Слика 45 представља модел понашања туриста који путују на од-
мор. Састоји се од дијаграма тока који има три дела: (I) процес пре одлуке 
и процес одлуке, (II) вредновање после куповине и (III) будуће одлучива-
ње. Сваки део састоји се од поља и потпоља, повезаних осталим појмовима 
везаним уз процес понашања туриста. 

Први део: процес пре одлуке и процес одлуке 

Овај део се бави током догађаја, од подстицања који се јавља код 
потрошача (туриста, госта) до одлуке о куповини. Састоји се од следећих 
поља: структура склоности (као главни процес у фази пре доношења одлу-
ке), одлука и куповина. Како две последње фазе представљају исход про-
цеса пре доношења одлуке, модел више пажње посвећује том процесу, а 
његова анализа обухвата следећа потпоља: филтрирање стимуланса, про-
цес обраћања пажње и учења, и критеријум избора. 

Поље I: Структура склоности 

Структура склоности туриста према одређеној дестинацији односно 
хотелском објекту заснива се на низу фактора, а како додатне објективне 
информације мењају тај низ, може се очекивати да ће се постојеће просу-
ђивање дестинације с временом променити. Међу тим факторима су и 
усвојени утицаји на околину који укључују културне норма и вредности, 
породичне и референтне групе, финансијски статус и друштвену класу. То 
су опште детерминанте структуре склоности па ће, стога, утицати на оце-
њивање туристичког односно хотелског производа. Појединачне детерми-
нанте структуре склоности укључују концепте попут личности, начина 
живота, перципиране улоге, учења и мотива. Мотиви се могу дефинисати 
као свесно препознавање психолошких потреба на које утичу генетика, ис-
куство и ситуација. 

Намера куповине зависи од стварања поверења, тј. од извесности и 
сигурности везаној за дестинацију за одмор или хотелску услугу. Стварање 
поверења је “збирни” концепт, у смислу да произлази из свих претходних 
елемената. Потрошач има све већи осећај несигурности, тескобе и неодлу-
чности. Ти осећаји присутни су на путовању исто као и било где другде, и 
подједнако су логични. Они су инхибитори због којих туриста реагује дру-
гачије него што би то произлазило из његовог става према дестинацији. 

Потпоље А: Филтрирање стимуланса. Стимуланси за путовање 
могу се приказати путем медија или личних извора. Имају значајну или 
симболичку конотацију везану уз својства попут квалитета, цене, препоз-
натљивости, престижа, услуге и расположивости. Информације које добију 
из средстава јавног информисања потрошачи не користе у сировом облику, 
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већ их пре коришћења обрађују. Стимуланси се могу препознати намерно 
или случајно. Исто тако, поруке које стижу до туриста разликују се по сте-
пену своје двосмислености. То доводи до истраживања за додатним пода-
цима те укључује сукоб између примљених информација и стварног 
искуства. На тај начин, процес филтрације штити туристу, јер повлачи за 
собом способност разликовања чињеница од претеривања у оглашавању. 

Концепт истраживања садржи све активности усмерене ка прикуп-
љању информација о производу. Постаје јачи кад турист није сигуран које 
су предности алтернативних дестинација. Један од разлога за ограничени 
домет спољње потраге је тај што је туристима често на располагању мнош-
тво раније прикупљених информација, заснованих на дотад стеченом иску-
ству и знању које се може пронаћи унутрашњом потрагом. 

Пропагандне информације долазе било из туристичке заједни-
це/организације, било од посредника или путем дистрибуционих канала. 
Оглашавањем туристичког производа постиже се да део потенцијалних ко-
рисника зна за производ, док остали улазе у групу оних који за њега не 
знају. Туристи који за њега знају даље се деле на оне који га испробају и 
оне који га не испробају. 

Потпоље B: Процес обраћања пажње и учења. Под претпостав-
ком да је систем активан, појединац селективно “просуђује” добијене по-
датке поступком поређења којим се ти подаци упоређују с информацијама 
похрањеним у меморији. Обраћање пажње указује да постоји реакција на 
информације и односи се на количину долазних информација које поједи-
нац прима у датом времену. 

Учењем се може сматрати било која системска промена у понаша-
њу, а мери се повећањем вероватности одређеног реаговања. Оно је у ме-
ђуодносу са спознајном структуром која представља организовани систем 
знања и уверења формираних путем извора учења. Потрага за значењем, 
потреба за схватањем, нагињање према бољем организовању опажања и 
уверења ради јасноће и поузданости - све то појединцу омогућује разуме-
вање туристичког производа. 
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Слика 45: Начини одлучивања у породици1 

 

 
ПОТПОЉЕ C: Критеријуми избора. Критеријуми које туристи ко-

ристе при оцењивању дестинација или туристичких услуга које сачињавају 
њихове туристичке опције обично се изражавају помоћу оних својстава 
туристичких производа која су њима важна. Понекад туриста у дуготрај-

                                                   
1 Moutinho L.: Strateški menadžment u turizmu, Masmedia, Zagreb, 2005., стр. 86. 
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ном сећању задржава укупну оцену алтернатива у својим туристичким оп-
цијама. Тиме процена заснована на појединачним својствима постаје непо-
требна. Уместо ње, туриста једноставно бира алтернативу с највећом 
перципираном вредношћу. То правило вештачки створене одлуке назива се 
“правило емотивне реакције” и представља најједноставније од свих пра-
вила одлучивања. 

Поље 2: Одлука Процес одлуке може се проучавати као низ сукоба, 
ситуације сукоба које сачињавају процес одлуке јесу оне које претходе из-
бору и које су нужне за објашњавање онога што је одабрано. Резултат те 
одлуке је психолошка предиспозиција за намеру обављања куповине. 

Одлуке туриста се могу заснивати на перципираним представама, 
на информацијама из рекламних материјала о дестинацији, на ранијем ис-
куству, на имиџу потенцијалних дестинација, на туристичким посредни-
цима, саветима или друштвеној интеракцији. Процес одлуке одређен је 
општим сазнањима туристе која укључују формирање уверења и представа 
(ревидирани туристички инвентар појмова), вредновање концепције одмо-
ра и, коначно, одлука о путовању (јављање различитих уверења и прилаго-
ђавање мишљења). 

Поље 3: Куповина Претходни  кораци могу довести до чина купови-
не путовања на дестинацију. Куповина је описана као резултат психичких 
процеса који се догађају мање или више свесно. Укупни туристички прои-
звод у већини случајева се купује у низу (тј. превоз, смештај, обиласци 
итд.), не увек као пакет-аранжман. До куповине може доћи из потребе, она 
може произаћи из начина живота условљеног културом или због везане 
куповине; она може бити резултат једноставног равнања према групним 
нормама или опанашања других. 

Други део: Оцена после куповине 

Накнадно оцењивање (до којег долази након избора) знатно утиче 
на постојеће и/или накнадно понашање онога који одлучује. Један од чети-
ри кључна елемента који утичу на очекивања туриста је задовољство након 
куповине. Вредновање након куповине има три главне сврхе. Прво, придо-
носи укупном искуству туриста који тио искуство укључује у свој систем 
референци кроз оцењивање након куповине. Оно, зато, повећава личне по-
требе, амбиције, нагоне, опажања и разумевање. Друго, оцењивање након 
куповине омогућава проверу одлука везаних уз тржиште. Треће, пружа 
информације које могу послужити као основа за поступање при будућој 
куповини. 

ПОТПОЉЕ D: Оцена прилагодљивости. Оцена прилагодљивости 
је фактор сваког својства туристичког производа који турист перципира 
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као “идеалан”. При оцењивању прикладности, турист користи менталну 
анализу трошкова и користи, то доводи до равнотеже с плаћеном ценом. 
Конзистентност производа представља збир свих стварних својстава које 
турист опажа при коришћењу услуге, у глави корисника, она следи одре-
ђени систем рангирања. 

Поље 4: Задовољство/незадовољство Задовољство варира зависно 
од нивоа добијене услуге, а то су кључни фактори за остваривање користи 
и будуће одлучивање. Димензију задовољства/незадовољства потребно је 
такође размотрити и везано уз механизам сазнајне дисонанце. Иако ће од-
лука о поновној куповини зависити и од фактора попут тражења  разноли-
кости, касније понашање ће бити обликовано зонама, односно ширинама 
прихваћања и одбијања у перцепцији потрошача. У постојећи модел уве-
дена је трећа зона под називом ширина неодлучивања на куповину. 

Трећи део: будуће одлучивање 

Будуће одлучивање углавном се веже уз студију каснијег понашања 
турсита, анализом различитих вероватноћа поновне куповине неке дести-
нације или туристичке услуге. 

Поље 5: Вероватност поновне куповине Касније понашање ће, на 
тај начин, зависити од нивоа вероватности враћања купца и може резулто-
вати: (1) директном поновном куповином, (2) поновном куповином са раз-
личитим временским параметрима (следећа, краткорочна, средњерочна 
или дугорочна), као и (3) модификованим куповним навикама, до којих 
долази прелазом на нове туристичке производе или тражењем бољег ква-
литета услуга. Укључивање вредновања након куповине и будућег одлучи-
вања у овај модел представљало је покушај доприноса општој анализи 
туристичких навика и, као практичан резултат, планирању маркетиншких 
одлука. Развој туристичке привреде захтева стварање критеријума за бољи 
квалитет услуга не би ли се задовољиле променљиве потребе и жеље тури-
стичке популације. 

Питања: 1) Дефинишите понашање потрошача, 2) Шта су детерми-
нанте понашања потрошача и шта подразумевају, 3) Шта се подразумева 
под личним детерминантама понашања потрошача, 4) Шта обухватају ин-
терперсонални фактори, 5) Објасните класичан модел процеса одлучивања 
потрошача, 6) Објасните процес одлучивања о одмору у породици, 
7) Објасните процес одлучивања потрошача-туриста о одмору, 
8) Објасните моделе понашања корисника хотелских услуга.. 


