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ПРОЦЕСНЕ ТЕОРИЈЕ МОТИВАЦИЈЕ И РУКОВОЂЕЊЕ  
Драган Јевтић1, Слободан Радојевић2 

Резиме: У раду се приказују процесне теорије мотивације као подршка руковођењу у организацијама. 

Након уводног дела дефинишу се појмови мотива, мотиватора и мотивације, процесне торије мотивације 

- Врумова теорија очекивања, Адамсова теорија правичности, Локова теорија постављања циљева и 

Портер-Лолерова интегративна теорија мотивације, те мотивационе технике и примена мотивационих 

теорија у менаџменту.  

Кључне речи: мотивација, процесне теорије, мотивације, руковођење 

PROCESSING MOTIVATION THEORIES AND MANAGEMENT 

Abstract: The paper presents process theories of motivation to support leadership in organizations. After the 

introductory part, the concepts of motive, motivator and motivation are defined, process tories of motivation - 

Vrum's theory of expectations, Adams's theory of fairness, Lok's theory of goal setting and Porter-Loler's 

integrative theory of motivation, as well as motivational techniques and application of motivational theories in 

management. 

Key words: motivation, process theories, motivation, leadership 

1. УВОД   

Људски фактор има најзначајнију улогу у процесу рада. У савременом добу долази 

до свакодневних промена које човек више није у стању сам да пропрати и оне свакако 

остављају трага на њему. Брз темпо живота човеку не даје времена да се бави собом и 

својим животом. Често из разних разлога, материјалне или субјективне природе, није у 

могућности да задовољи неке своје жеље. Оно што се намеће као решење јесте да 

пробамо да га мотивишемо. 

Као одговор на нове захтеве јавља се потреба за подизањем свести о професији 

којом се запослени баве. Задатак се јавља као један од задатака менаџмента. Од 

мотивисаних и задовољних запослених може се очекивати максимална продуктивност и 

креативност, а истовремено и минималне појаве површности, несавесног вршења или не 

вршења одређених задатака. Ове захтеве и механизме за подизања мотивације 

објашњавамо процесним теоријама мотивације. 

2. MОТИВИ, МОТИВАЦИЈА И МОТИВАТОРИ   

Мотивација је јавља као покретач људи ка неком циљу ради задовољења потреба и 

жеља (Миливојевић, 2012).  Потребе су нешто што уколико не би задовољили, били би 

животно угрожени. То је управо разлог што потребе јесу најснажнији мотиватори и 

због тога се јавља неподношљива непријатност када нису задовољене, као и пријатност 

када су задовољене. ''Потреба за водом, храном, сном, одређеном температуром… Због 

тога што су повезане са преживљавањем, сваки човек је зависан од задовољења својих 

потреба'' (Миливојевић, 2012). ''Мотивација се може дефинисати  и као процес 

покретања, усмеравања и одржавања људског понашања ка одређеном циљу'' 

(Францешко и сар., 2008). Мотиви су психолошки чиниоци који покрећу на активност, 
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усмеравају и одржавају активност ради достизања циља којим се може задовољити 

одређена потреба (Машић, 2010). Мотивација је кључан појам за разумевање разлога 

човековог понашања на одређен начин. Мотиви су унутрашњи покретачи акције. 

Разумевањем људских мотива можемо усмеравати појединачна понашања у жељеном 

смеру. Познавање људске мотивације је кључ за разумевање законитости људског 

функционисања уопште, па и унутар организације. Речи ''мотиви'' и ''мотивација'' су 

психолошког порекла који говоре о унутрашњим покретачким снагама људског 

понашања. 

Из датих дефиниција може се извести закључак да се мотив дефинише као 

унутрашњи људски фактор који покреће, усмерава, одржава и обуставља одређено 

људско понашање, а да је мотивација дефинисана као процес који покреће активности 

човека и њеног усмеравања на одређене објекте и координацију те активности – ради 

постизања жељених циљева. Суштина сваког мотивисаног понашања човека је потреба 

која га покреће на изналажење начина њеног задовољења. Сваки процес мотивације 

почиње са одређеним потребама и завршава се након њиховог задовољења. 

Континуално задовољавање мотива охрабрује човека и он стиче поверење у себе. 

Уколико човек не може да задовољи своје мотиве то га доводи до незадовољства и на 

тај начин човек губи поверење у себе, постаје немоћан и пасивизира се. Постоји разне 

поделе као и велики број разноврсних мотива. Најчешћа подела мотива је на: биолошке 

мотиве (урођене, примарне) и социјалне мотиве (друштвене, стечене). Слична подела 

мотива је дата у књизи Општи и безбедности менаџмент' где биолошки мотиви 

(потреба за водом, храном, сном и др.) назване примарним потребама а социјални 

мотиви су дати као секундарне потребе, потреба за уважавањем, статусом, дружењем, 

самоактуализацијом (Талијан и сар., 2011). Мотиватори представљају средства помоћу 

којих се активирају или заустављају одређене активности. Они не узрокују активност 

већ је само активирају и након тога усмеравају. У пракси ова два појма (мотив и 

мотиватор) нису довољно издиференцирани, а ради се о појмовима различитог значења. 

Мотиви су човекове потребе, а мотиватори су средства за задовољење одређених 

потреба.3 Потребе постоје независно од мотиватора, али деловање мотиватора појачава 

те потребе. Они представљају стимулансе и подстицаје и деле се на позитивне и 

негативне. Позитивни мотиватори охрабрују одређене активности, негативни 

мотиватори их успоравају и отежавају. 

Поред наведеног, у књизи Општи и безбедности менаџмент, указује и на разлику и 

значење појмова мотивације и задовољства. Наводи да се мотивација увек односи на 

одређену активност или настојање да се задовољи потреба или досегне неки циљ, а 

задовољство се односи на осећање испуњености када се циљ оствари или потреба 

задовољи (Талијан и сар., 2011). 

Мотивација за рад представља систем радњи, поступака и метода којима се 

подстиче, усмерава, појачава и осигурава одређено понашање запослених у процесу 

рада са циљем остваривања жељених стања, посматрано са становишта манаџера. 

Уколико посматрамо из угла запосленог, мотивација је интерно стање које води 

остваривању циља и на које утиче мноштво фактора. Менаџери би требало да буду 

добри познаваоци људске психологије како би могли да ''извуку'' оно најбоље из сваког 

појединца али на најмање стресан начин. 
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Добро обликована организацијска структура, дефинисана пословна стратегија, 

јасно постављени циљеви и квалификовани људски ресурси нису увек довољна 

гаранција менаџменту да ће запослени извршавати задатке како се од њих захтева. 

Скоро увек је потребно додатно утицати на понашање запослених у организацији, како 

би се задатак извршио на захтевани начин. Из наведеног јасно произилази да су 

мотивација и менаџмент уско повезани и да се не могу одвојено посматрати. 

Мотивација је једна од активности вођења, односно менаџерски утицај којим се 

постиже одређено понашање запослених, остварују циљеви организације и 

задовољавају потребе запослених. За менаџмент предузећа је од изузетне важности да 

познаје профил мотивације својих запослених. Продуктивност рада зависи директно од 

степена мотивисаности запослених. 

Остваривање учинка сваког предузећа је резултат три кључна фактора: способности 

запослених да остваре учинак, шансе запослених да остваре учинак, воље или 

мотивације запослених да остваре учинак (Весић, 2008). 

Може се закључити да се проучавањем и применом радне мотивације постижу 

многобројни циљеви: хуманизовање услова рада, односно побољшање квалитета 

радног живота; побољшање ефикасности и ефективности, креативности и квалитета 

рада; јачање конкурентске способности и пословне успешности организације. 

3. ПРОЦЕСНЕ МОТИВАЦИОНЕ ТЕОРИЈЕ КАО ПОДРШКА РУКОВОЂЕЊУ 

Процесне мотивационе теорије мотивацију за рад и мотивационе процесе уопште, 

посматрају као одређено изборно понашање. Настоје да открију процес, путем којег се 

човек мотивише на предузимање одређене активности, односно да одговоре на питање: 

како се активирају мотиви и покреће одређено људско понашање? По овим теоријама у 

изучавању мотивације за рад активности представљају инструмент за постизање 

жељеног циља па се ове теорије називају још и инструменталним.  Заједничко им је и 

наглашавање очекивања људи да ће њихово остваривање заданих циљева резултирати 

одређеним жељеним ефектима па се често називају и теоријама очекивања. 

Најзначајније теорије овог правца су: Врумова теорија очекивања, Адамсова теорија 

правичности, Локова теорија постављања циљева и Портер-Лолерова интегративна 

теорија мотивације. 

Теорија очекивања (Victor Vroom).- Врумова теорије очекивања представља 

најпотпунију и најубедљивију инструменталну теорију мотивације. Позната је још и 

као Врумов когнитивни модел очекивања. Ова теорија полази од претпоставке вољног, 

свесног избора одређеног понашања, при чему се појединци воде одређеним очекивањима 

о резултатима и ефектима понашања, вероватноћи да ће остварити очекивања, тј одређене 

циљеве, и  релацијама између њих. Усмерена је на тражење одговора зашто појединац у 

конкретној ситуацији бира неке алтернативе понашања (нпр. веће залагање и бољи рад) 

док друге одбацује. Жељени резултати и ефекти изабраног понашања могу бити различити 

– веће плате, сигурнији посао, напредовање у каријери, престиж и друго. Ова теорија је 

позната и као VIE теорије, по првим словима њених основних појмова: валенца 

(Valence), инструменталност (Instrumentality) и очекивање (Expectancy). 

Појам валенце се односи на привлачност и важност коју различити исходи 

(награде) неког понашања или активности имају за појединца. Валенца или 

привлачност може бити позитивна и негативна, укључујући и индиферентност према 

оном што ће бити исход, односно награда за неку активност њена вредност се креће од 
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-1 до +1, а основни принцип је да човек тежи према оном исходу који позитивно 

вреднује и настоји избећи оне с негативни предзнаком. 

 Инструменталност  је варијабла која се односи на радникову перцепцију везе 

између два циља, или везе између два нивоа последичног понашања на раду. Када 

човек ради, он остварује одређене непосредне резултате или последице, које називамо 

резултати првог реда. Ови резултати или последице првог реда затим воде ка 

резултатима или последицама другог реда. Ове везе такође могу да се крећу од +1 до -1. 

Појам очекивања се односи на тренутно веровање да ће одређену активност 

следити одређени исход, односно на очекивања да се избором алтернативе могу 

остварити жељени циљеви. Очекивање је, као и инструменталност, одређена врста 

вероватноће да ће напор довести до резултата. Она може да се креће између 0 и 1. 

Човек ради боље уколико му посао обезбеђује остваривање жељеног циља  

(инструменталност), који за њега има вредност (валенца) и за који постоји вероватноћа  

(очекивање)  да ће бити остварен. 

Снага мотивације представља се продуктом индивидуалних уверења о 

очекивањима, инструменталности и валенци. На основу ње може се предвиђати нечије 

задовољство послом, избор посла, останак на послу, количина напора који ће да улаже 

и слично (Машић, 2010). 

Основне премисе из ове теорије дају упуте руководиоцима да у организацији треба 

неговати и постављати јасне циљеве, као и јасне везе између залагања и награђивања. 

Нежељене последице радног понашања, као што су - скидање са положаја, отпуштање, 

кажњавање, изложеност ризику - треба елиминисати или, бар, смањивати на најмању 

могућу меру и увек треба имати на уму да запослени имају веома различите потребе, 

које, ако их радом задовољавају, воде позитивној мотивацији. Примењујући овакве 

стратегије, менаџери могу рачунати на повећање мотивације за рад запослених, 

повећање задовољства и лојалности сарадника, чему тежи и менаџмент. 

Теорија правичности (J.Stacy Adams).- Неколико сродних мотивационих теорија 

насталих током шездесетих и током седамдесетих, означава се заједничким именом 

теорије размене. Заснивају се на принципу социјалне размене, по коме појединац са 

организацијом, на одређени начин, размењује свој рад за зараду, односно, новчану 

накнаду. Најзначајнија међу теоријама размене је теорија правичности (једнакости), 

коју је развио Адамс. Teoрија правичности подразумева подједнак однос према 

члановима организације. То значи да појединци за исти рад очекују исту плату. 

Садржаји размене у овој теорији су улагања или инвестирања и добијања, добитак или 

исходи. Ако су добијања, исходи или награде праведни у односу на улагања, онда 

појединац то доживљава као поштен однос организације према њему. 

Мотивација у овом моделу произилази из задовољења, односно, незадовољења 

потребе појединца да у својој организацији буде поштено третиран. Појединац 

праведност награде у односу на улагање цени на основу поређења са другом – 

референтном особом у организацији. Резултат тога процеса може бити тројак: 

једнакост/правичност: особа опажа да је однос њеног улагања и добије награде једнак 

ономе код референтне особе; потплаћеност: особа која се пореди опажа даје потплаћена 

било зато што сматра да улаже више од референтне особе за исту награду или зато што 

сматра да за исти уложени труд добија мању награду од ње, и преплаћеност: особа која 

се пореди опажа даје преплаћена зато што мисли да улаже мање напора од референтне 

особе за исту награду или зато што процењује да добија већу награду од референтне 

особе за исти уложен напор. 
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Према теорији једнакости, људи ће увек настојати да избегну стање неправичности, 

па ће тада бити мотивисани на понашања која би могла успоставити једнакост датих 

релација. Суочени са стањем неправедности, запослени могу да: промене своје 

залагање, промене своје добити, промене перцепцију сопствених улаза и излаза, 

промене перцепцију улаза и излаза референтне особе, промене референтну особу са 

којом се пореде, и промене посао и предузеће у коме раде. 

Задатак руководиоца, у складу са овом теоријом, треба бити усмерен на правилном 

уравнотежењу законских и нормативних елемената са организацијским структуром, 

надлежностима, задацима и пословима лица у организацији који обезбеђују оптималну 

продуктивност прилагођену мотивационом процесу и на тим основама изграђеним 

елементима правичности. 

Теорија постављања циља (Edvin Lok).- По овој теорији основни мотиватори јесу 

циљеви. Јасно дефинисани циљеви позитивно утичу на мотивацију јер запослени знају 

какви их резултати очекују, а такође и какво се понашање и напор захтева од њих. 

Основна идеја ове теорије јесте да постављање циља представља механизам мотивације јер 

се тиме појединац ставља у позицију да упоређује своје способности са онима које су му 

потребне за остварење циља. 

Теорија је проверавана и у пракси и испоставило се да у многим случајевима 

постављање циља пред појединца или групу заиста подиже ниво њихове мотивисаности за 

рад. Показало се да је посвећеност циљу велика када је, уз сложеност задатка, присутна  

висока самоефикасност и очекивања да ће циљ бити остварен (Машић, 2010). 

Такође, откривено је да самопоуздање људи значајно утиче на њихову способност 

остваривања циљева а тиме и на мотивацију. Самопоуздање запосленог да може 

остварити циљ повећава његову мотивацију а тиме и вероватноћу да циљ заиста и 

остварити. Остваривањем циља се оправдава и самим тим повећава самопоуздање 

запосленог. 

Интегративна теорија мотивације (Lyman W. Porter, Edward E. Lowler).- Портер-

Ловлеров модел мотивације представља допуњени модел Врумове теорије очекивања. 

На мотивацију за рад запослених утиче  процена психофизичког стања и могућности за 

извођење задатка, очекивања у вези са исходима акције, и пожељност исхода (Машић, 

2010). 

Mотивационе технике. - Циљ сваке организације је развој квалитетних, мотивисаних 

људских ресурса, способних  да у свету турбулентних промена, изазова, успона и падова, 

подрже напоре фирме на путу одржања конкурентности, развоја, раста и опстанка. У том 

циљу посебан значај има правилно дизајнирање и димензионисање примене мотивационих 

техника, као јединог начина да се квалитетни људи привуку у систем и остану у њему, да 

запослени извршавају преузете задатке и обавезе на задовољавајући начин и да се развија 

иновативна и креативна активност. 

Мотивационе технике су инструменти, средства и методе којима запослени утиче 

на радну мотивацију запослених. Квалитетна примена мотивационих техника 

представља стратегију мотивисања, односно изграђен систем награђивања и 

мотивисања (Лојић, 2009).  Систем награђивања и мотивисања запослених, схваћен у 

ширем смислу, подразумева: материјалне награде, компензације и стратегије 

мотивисања, и нематеријалне награде, компензације и стратегије мотивисања. 

Материјалне награде, компензације и стимулације подразумевају зараде, плате, 

накнаде, друга примања и одређене доприносе по основу рада и радног односа. Могу се 
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посматрати као директне и индиректне, зависно од њихове природе, степена 

редовности и улоге појединачног рада и понашања у њиховом остваривању. 

Стимулисање радне успешности је честа стратегија мотивисања запослених, где се 

утврђују индивидуалне разлике у погледу резултата рада, које могу да буду узроковане 

различитим способностима или различитим степеном радне мотивације. Ограничења 

примене овог начина мотивисања су обесхрабривање тимског рада, тешкоће 

утврђивања индивидуалног учинка и честа субјективност. Као начин превазилажења 

тешкоћа у примени појединачне стимулације многе организације се опредељују за тзв. 

групне системе награђивања и стимулисања. Најпознатији системи таквог награђивања 

и стимулисања су учешћа запослених у добити, профиту и својини. Заједничко им је то 

што се помоћу њих обезбеђује повезивање индивидуалних, групних и организационих 

интереса. 

Систем мотивације запослених уз материјалне компензације мора обухватати и оне 

нематеријалног карактера јер му је циљ задовољење разноликих људских потреба. Што 

више потреба задовољава, то је инструменталнији за остварење организацијских 

циљева. Будући да људске потребе нису само материјалне, већ и социјалне и 

психолошке потребе (потребе раста и развитка појединца, признавање способности, 

статуса, сарадње и социјалних контаката, сигурности, и сл.) потребно је систем 

материјалне стимулације допунити механизмима који указују на значење сваког 

појединца за организацију и његов индивидуални допринос. 

Знање и креативност уместо учинка и продуктивности у класичном смислу постају 

основа ефикасности и успешности савремене организације па је логично да се 

проналазе нове основе мотивисања. Стратегије нематеријалног награђивања и 

мотивисања запослених могу да буду веома различите. Међутим, у пракси се најчешће 

користе следеће: 1) адекватно дизајнирање посла; 2) демонстрирање пожељног стила 

менаџмента; 3) партиципација запослених у управљању; 4) управљање помоћу циљева; 

5) флексибилни облици радног времена и 6) друге нематеријалне награде, компензације 

и стратегије мотивисања (Пантић, 2010). 

Примена мотивационих теорија у менаџменту.- Мотивационе теорије се у 

великој мери могу применити у менаџменту. Немотивисани и незадовољни запослени 

посао раде недовољно савесно, са честим превидима, пропустима или чак свесним 

неизвршавањем радних задатака. Мотивација је кључ успешног пословања. Циљ 

менаџера свих нивоа треба да буде развијање мотивације код запослених, као 

одлучујућем фактору радног понашања запослених. Правилном и целисходном радном 

мотивацијом постижу све позитивне радне карактеристике запослених и организације у 

целини. Мотивација и задовољство запослених постају основно занимање савременог 

менаџера. Наиме, што боље одговоримо на потребе запосленог, имаћемо већи квалитет 

обављеног посла. Наравно да морамо бити свесни да су потребе различите и тешко их 

је предвидети, а самим тим и награде и стимулације које ће запослене подстаћи на 

жељено понашање. Успешност менаџера огледа се у томе да запосленог доведе из 

тренутног стварног стања, у будуће жељено стање. 

Прва ствар у процесу мотивације запослених односи се на подизање свести о 

професији којом се запослени бави, како би у потпуности схватили своју позицију и 

одговорност посла којим се баве. С друге стране, мотивација данас представља један од 

најкомплекснијих изазова за већину менаџера. Узимајући у обзир веома ниске зараде и 

ограниченост примене адекватних материјалних мотивационих техника,  као 

најефектнијих мотиватора,  од менаџера се захтева изузетно познавање и ''уметност'' 
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примене и свих других облика мотивационих техника (нематеријалне компензације и 

стимулације, правилан однос према запосленима, развој здравих међуљудских односа, 

јачање колективног духа и сл.). 

Све досада наведено може да се постигне стварањем радних услова који 

мотивишуће делују на појединце при извршавању организационих задатака и ради 

остваривања максималних признања и добити. Да би остварио тако постављене циљеве 

менаџер мора изузетно познавати све поменуте теорије радне мотивације, мотивационе 

технике и мора бити способан да их селективно и успешно примењује. Да би био 

успешан у мотивацији запослених, од менаџера се захтева да буде добар психолог, 

стратег,  социолог и андрагог. 

Улога менаџера  је да обезбеди добру  мотивисаност запослених, али то не може 

ако не познаје научно доказане и у пракси проверене начине (теорије) мотивације. Зато 

савремени менаџер поред општих знања о организацији и управљању мора бити 

едукован и по питањима мотивисања запослених. Коју ће теорију применити у 

конкретном случају зависи од искуства, умешности у раду са људима, способност и 

''продирања'' у психу човека, и схватања његових стварних потреба, жеља и надања. 

Битно је нагласити да постоји битна разлика у могућности материјалног 

стимулисања у организацијама приватног и јавног сектора. Познато је да су у полицији, 

војсци и другим организацијама јавног сектора плате углавном загарантоване (одређене 

према радној позицији) и ограничена је чак и немогућа слобода менаџера да висину 

плате одређује зависно од учинка, и на тај начин утиче на мотивисаност запослених. 

Само у случају постављања запосленог на вишу позицију, која претпоставља и већу 

зараду, може се, донекле, говорити о индиректној материјалној мотивацији. Може се 

рећи да су нематеријални облици мотивисања у овим организацијама преовлађујући и 

менаџер их мора максимално примењивати. Наведених чињеница су свесни и 

запослени, али је у природи човека да очекује да се његов надпросечан рад на неки 

начин награди. 

У погледу примене садржајних теорија мотивације, уз претпоставку да су основне 

егзистенцијалне потребе и потребе за сигурношћу самим радним односом донекле 

задовољене, менаџер има пресудну улогу и утицај на задовољење оних виших потреба 

код запослених, пре свега потреба за поштовањем, уважавањем, повезивањем, развојем 

и достизањем самоактуелизације. 

У погледу примене процесних теорија мотивације, менаџер мора бити свестан  да се 

свако понашање запосленог на раду може посматрати кроз призму VIE теорија. Ако 

одређено понашање запосленог води позитивној радној мотивацији, менаџер мора 

препознати та пожељна циљана понашања запослених  и адекватно подржати. 

Правичност је, према истоименој мотивационој теорији, основ постојаних односа и 

поверења међу запосленима. Она „производи“ адекватну сатисфакцију и очекивано 

понашање појединаца. Супротно, уочена неправда „производи“ незадовољство и 

изазива понашање које је усмерено на њено отклањање. Она погодује колизијама и 

притисцима, апатији, индиферентности и социјалним интеракцијама које нису у 

функцији рационалног рада и ефикасности. Овакви исходи могу имати врло негативне 

последице. 
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4. ЗАКЉУЧАК 

Научно је доказано да пословни резултат у значајној мери зависи од мотива. Рад 

може имати позитивне и негативне резултате, што зависи од мноштва фактора: 

унутрашњих, спољашњих, објективних и субјективних, карактера личности, њене 

оспособљености, природе и карактера посла и слично4. Мотивација је процес у којем 

запослени, који имају незадовољену потребу, покрећу и усмеравају своје понашање ка 

одређеном циљу. 

Теорије процеса се баве питањем на који начин (како) се људи покрећу на акцију. 

Теорија постављања циљева објашњава да у процесу покретања људске активности 

најзначајнију улогу имају циљеви који морају бити прецизни, квантификовани, тешки и 

достижни. 

Ментално здравље као претпоставка срећног, забавног и успешног живота почива 

добрим делом на његовој мотивисаности. Чињеница да је човек пре свега друштвено 

биће, даје врло значајно место групној мотивацији и тимском раду. Можемо сматрати 

да је потребно држати се правила да се увек повезује задовољство са понашањем и 

акцијама за које желимо да се понављају, односно за она која желимо да постану 

пракса. 

Мотивација запослених сматра се најкомплекснијоом и најосетљивијом активности 

управљања људским ресурсима у менаџменту. Овим активностима запослене треба 

подстаћи да раде на такав начин да се организациони циљеви и интереси у потпуности 

остварују. Aко менаџери желе створити окружење у којем ће људи радити са 

занимањем једноставно морају мотивисати сваког појединца  унутар организације, 

а слично томе морају створити и климу која ће увећати или редуковати мотивацију 

када је то потребно. 

Мотивација и задовољство запослених постају темељ занимања  савременог 

менаџмента јер једино се изградњом квалитетног мотивационог састава може се 

помоћи организацији да повећа своју конкурентску способност и вредност. 

Мотивацију и менаџмент није могуће посматрати одвојено. На менаџеру је да 

добро познаје теорије мотивације и примени одговарајуће мотивационе технике 

како би запослени били мотивисани, задовољни у организацији и како би тежили 

остварењу циљева организације. 

Руководиоци треба да познају психолошке механизме и процесе који стоје у 

основи започињања мотивационог циклуса, да активним приступом подстичу 

мотивациона понашања где ће запослени бити мотивисани да побољшавају своје 

радно понашање уколико верују да ће њихово залагање резултирати жељеним 

последицама. 
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