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      Број 1 - Стварање успешне продаје 

„Постоји само једна сврха пословања: КРЕИРАЊЕ КУПАЦА!”- Peter F. Drucker 

 

Заиста, када неко проведе више од 60 година као писац, предавач и консултант, 

заради назив  „отац менаџмента”, морамо му веровати да је креирање купаца једина 

сврха пословања.  

 

То што сви који отворе фирму имају идеју да зараде новац, изгледа да је само 

претпоставка, и то погрешна, уколико немају коме да продају своју робу и услуге.  

 

А ко ће да се бави креирањем купаца, ако не продаја? 

 

Зато ћемо се из текста у текст бавити продајом и продавцима, као најважнијим 

службеницима у свакој компанији. Јер без обзира на квалитет Вашег производа, 

његову цену, савременост IT система који примењујете или ниво услуге коју 

пружате, пресудно за успешност Ваше фирме биће чињеница има ли то што Ви 

нудите ко да купи! Односно, колико су Ваши продавци успешни у већ напамет 

наученом: Креирању купаца.  

 

Како наћи доброг продавца или:  

 

Дајте ми доброг продавца, па ћете видети како сам ја успешан директор!  
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Сви ми имамо представу о томе шта је то добар продавац. Ташна, машна, увек 

насмејан... Са којим килограмом више јер скоро свакодневно иде са пословним 

партнерима на ручкове. Свака два минута се јавља на мобилни телефон, записује 

поруџбине, и онда ужурбано јавља колегама у канцеларији  коме да пошаљу 

профактуру. Поред рачуновођа и секретарица, продавци су најчешће кадар који 

директори фирми траже да им пронађемо на тржишту.  

 

Ако тражите доброг продавца, прво што је потребно је да имате вештину планирања. 

Прво активности у времену, а потом и трошкова. Оглашавање, регрутовање, 

интервјуисање и тренирање су трошкови. Или ако Вам је лакше, то су инвестиције. А 

Ви сигурно не желите да инвестирате време и новац у погрешног кандидата.  

 

За почетак размислите на који начин ћете анимирати добре продавце. Иностране 

компаније су на наше тржиште, између осталог, увеле и термин компензациони пакет. 

Шта је то што му Ви можете понудити? У зависности од тога колико тај пакет буде 

атрактиван, зависи и какве кандидате ћете добити на разговор. При томе водите 

рачуна о две ствари: 

 

1. Не морате одмах да му дате све.  

 

2. Доста тога морате да му дате већ сада.  

 

Да будем потпуно јасан. Оног тренутка када продавац добије све што жели, биће му 

веома тешко да пронађе нови мотив. У исто време, уколико добар део не добије сада, 

код њега се јавља страх да обећано неће бити испоштовано. Ово је код нас толико 

чест случај да продавци, с пуним правом, морају да буду обазриви. Толико наших, 

сада успешних компанија, направљене су на почетном ентузијазму продаваца. Као 

рудари крчили су тржишни простор новим услугама и производима. Све је то требало 

да се исплати једног дана када компанија „стане на ноге”. Оног тренутка када је 

провизија продавца престигла плату директора, стигла је информација да се правила 

игре мењају.       

 

Следеће о чему би било добро да размислите је како изгледа Ваш процес продаје. 

Шта све Ваш продавац мора да уради и које вештине су му за то неопходне. 

Замислите како желите да Ваш продавац обавља посао.  Какав ће бити његов приступ 

потенцијалним купцима?  

 

Регрутација продаваца 

 

Када регрутујете кандидате за свој продајни тим, да ли то радите самостално или 

преко агенције? Да ли имате, као већина светских компанија, простор на интернет 

презентацији преко кога они који су заинтересовани за сарадњу могу да Вам 
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проследе свој CV (радну биографију)? Моје искуство је да је објављивање огласа у 

новинама код ангажовања добрих продавца једнако бацању пара. Због тога ми 

оглашавање у новинама скоро никада и не примењујемо. Заиста, тешко ми је да 

замислим доброг продавца који седи и прегледа огласе у новинама. Уместо тога 

његов је задатак да телефоном заказује састанке и да на састанцима продаје. Веома 

једноставно и веома исплативо. Уколико не желите да ангажујете професионалног 

head hunter-a, можете сами контактирати с продавцем  чијом услугом сте задовољни. 

Ако је од Вас успео да креира доброг купца, зашто то не би радио у склопу Ваше 

фирме. Сајмови врве од добрих продаваца. Ово и није лоша идеја, зар не? Мада ја 

лично не волим да ми се мешате у посао.  

 

Агенције за регрутацију 

 

Све је чешћи случај да комплетан процес, од оглашавања па до финалног избора од 

неколико кандидата, компаније препуштају специјализованим агенцијама. Вредност 

њихове услуге се најчешће изражава у процентима од прве годишње плате 

предложеног кандидата.  

 

Ја то најбоље знам! 

 

За директоре који сами осмишљавају рекламну кампању, сами раде интернет 

презентације, сами поправљају аутомобил, јасно је да ће сами урадити и процес 

регрутације. Ево неколико савета који им могу бити од користи: 

 

 Направите оглас чији ће садржај код онога ко га прочита, побудити жељу да истог 

момента крене у продају Ваших производа;  

 Пронађите оно штo је заиста најбоље у Вашој фирми и то избаците у први план;  

 Немојте претеривати! Добар продавац ће урадити свој домаћи задатак, што значи 

да ће се детаљно распитати о свему што га интересује, а у вези је са Вашом 

фирмом; 

 Јасно наведите искуство и вештине које од њих тражите. На тај начин неће Вас 

затрпавати они који немају представу шта је то продаја, али су веома вољни да 

покушају;  

 Обавезно наведите шта је то шта он може очекивати (службена кола, лаптоп, 

бонуси, итд.);  

 У Србији још није заживео обичај да се у огласу наводи плата или распон плате, па 

зато водите рачуна да део о бонусима и провизијама буде обећавајући уз 

наговештавање, како бисте примили најбоље кандидате. 

 

Генерално, припремите се да добрим продавцима дате и добре паре. Јер, очигледно да 

ће они бити крвоток који покреће и Вашу фирму. А новац је изузетно добар 
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мотивациони фактор за покретање крвотока и стварања лојалности код продаваца. У 

продаји лојалност фирми се плаћа. Ко мисли другачије, нека себи купи пса.  Не мачку, 

већ пса.   

 

У следећем тексту позабавићемо се вештинама које савремени бизнис тражи од 

продаваца. 

 

Овај текст посвећен је „оцу менаџмента” Peter F. Drucker-u који је преминуо 11. 

новембра 2005.  

 

Следећа правила Вам могу бити од користи:  

 

Правило 1: Ви сте ти који бирате, па према томе понашајте се као купац, а не као 

продавац. 

  

Правило 2: Обратите пажњу на добре продавце који Вам у неком тренутку сами 

долазе на ноге. 
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  Број 2 - Шта је то вешт продавац? 

„Усавршавање је све у нашем животу. Бресква је некада била горак бадем. Карфиол 

није ништа друго него купус са факултетском дипломом.” - Марк Твен 

 

У претходном тексту довели смо у везу Ваш профит са Вашим задовољним 

корисницима (купцима) и продавцима чији је једини задатак да креирају купце. 

 

Није све у искуству  

Oчигледно је да судбину Ваше фирме морате ставити у руке продаје. Зато 

директори по правилу траже од нас да им пронађемо особе са провереним 

искуством. Значи, хоћу такву и такву особу да код мене ради управо оно шта већ сада 

ради. Ово и има своју логику, зар не? Када Вам је потребна нека важна услуга, коме 

бисте пре поверили: Зуб, ауто, шпорет или било шта друго – искусном мајстору или 

некоме ко је радио сличне ствари или је чак почетник? 

 

Након прегледаних неколико десетина или стотина радних биографија већ сигурно 

имате представу како да у неколико минута пронађете одговоре на Вама битна 

питања:  

 

 Да ли је кандидат већ некоме, некада, нешто продавао?  

 

 Да ли је већ неко пре Вас улагао у његова знања и вештине или је све препуштено 

Вама? 
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 Да ли кандидат испуњава техничке услове како би обављао посао? Да ли и колико 

дуго има дозволу? Да ли зна да ради на рачунару како би писао планове и извештаје 

и попуњавао картоне корисника? 

 

О свему томе морате да размишљате. Али код избора продавца није све у искуству. 

Поготово уколико већ имате некога ко би новопридошлом могао да буде ментор и 

уколико планирате да инвестирате у тренинг продаје. У таквој ситуацији вештине које 

поседује продавац су од пресудног значаја. Ако смо око овога сагласни, хајде да 

погледамо које су то вештине да макар знамо шта то треба да тражимо. 

 

Комуникационе вештине  

 

Сваки директор ово зна и зато се у сваком огласу од продавца тражи да је 

комуникативан. Највећи део свог посла обављаће комуникацијом, било да је усмена или 

писана. Шта комуникативност у ствари значи, то је већ друго питање? По мом 

мишљењу најважније код комуникације је да продавац научи да слуша купца. А то је 

заиста вештина. Још ако зна да активно слуша, онда је то прави погодак. Како се 

активно слуша? Пре свега кандидат не прекида или допуњује реченице саговорника. 

Док му се поставља питање, не размишља шта да одговори, већ се прво труди да схвати 

питање. Уме да парафразира како би био сигуран да је разумео. Тек тада креће са 

одговором. Након тога, свој темпо и начин говора прилагођава купцу. Реченице су му 

осмишљене и јасно воде ка постављеном циљу. Није монотон и показује ентузијазам. 

Уме да направи паузу и да речено нагласи. Није агресиван, већ истрајан. Велики број 

фирми постигао је успех тражећи од продаваца да буду агресивни, ипак сматрам да је то 

веома лоше, пре свега по продавце, а затим и за фирму. О томе можемо неком другом 

приликом или путем и-мејла, уколико неко од вас сматра да се агресивност може 

оправдати.   

 

Поред продавчеве вербалне, у први план све више избија и невербална комуникација. О 

њој су написане књиге и књиге, а тренинзи трају и по неколико дана. Познавање и 

примена невербалне комуникације је продавцу неопходна из два разлога:  

 

1. Пратећи невербалну комуникацију купца, продавац може са великом вероватноћом да 

утврди шта купац заиста мисли, колико је заинтересован, како му се свиђа то што чује и 

у којој фази продајног циклуса се налази.  

2. Продавац невербалном комуникацијом шаље снажне сигнале који му помажу да 

привуче пажњу купца, стекне његову наклоност, отвори га, нагласи и да важност речима 

упућеној поруци, наговори га да он настави причу или стане, и да га убеди да је 

куповином направио прави избор.  

 

Очигледно да је снага невербалне комуникације недовољно искоришћена, поготово код 

мушкараца. Опште је познато да жене неколико пута лакше шаљу, примају и дешифрују 

невербалну комуникацију.  
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Тим пре, овладавање овом вештином добија на значају. Искусан продавац непрекидно 

шаље и чита сигнале у комуникацији са купцем. За ову прилику само ћу навести на 

шта да обратите пажњу, а спада у невербалну комуникацију: Изглед лица, поглед, 

осмех, став, положај,  додир, покрети руку, ногу и главе, брзина кретања, одећа, 

уредност, мирис... 

 

Аналитичке вештине  

 

Трагање за новим купцима је један од основних задатака које ћете новом продавцу 

поверити. Претрага путем интернета, адресара, књига..., прављење планова и 

извештаја, све ово захтева вештине које се развијају углавном по техничким 

факултетима. Ово је један од основних разлога зашто су неки инжењери одлични у 

продаји (под условом да развију и комуникационе вештине), али и зашто су неки од 

њих спремни да сате и сате проводе пишући извештаје и анализе, уместо да буду на 

терену где им је и место. 

 

Техничке вештине 

 

Познавање рада на рачунару је постала незаобилазна ставка у огласу за продавца. А 

шта то у ствари значи? Кандидат мора да зна да користи текстуални процесор како би 

могао да напише извештај, план или неки други документ и да зна да направи табелу 

коју ће користити за предрачуне, рачуне, анализе и слично. Основе рада у базама му 

могу бити само од користи, јер све више фирми картоне корисника пребацује у форму 

базе података. Поред тога добро је да зна и неки од програма за израду презентација. 

Иако се продаја одиграва лицем у лице и очи у очи, све више потенцијалних купаца 

воли да види високи ниво продајне презентације на платну или екрану лаптопа.  

 

Ето, то су вештине на које треба обратити пажњу приликом избора продавца. А шта 

ћемо са особинама које продавац мора да поседује? Ма колико сваки директор тврдио 

да је његов посао специфичан, у досадашњој пракси тачно су се издефинисале 

особине које сви они траже од продаваца. О томе ћемо писати у следећем тексту. 

Плус, навешћемо које су предности, а које су мане уколико продавца узимате: Од 

конкуренције, из другог сектора, из фамилије, неког ко никада није продавао...  

Следећа правила Вам могу бити од користи:  

 

Правило 3: Успешан продавац зна да користи предности невербалне 

комуникације.  

 

Правило 4: Неопходно је непрекидно усавршавање продајних  вештина. 
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„Није купац дужан да Вас запамти. Ваш је задатак и обавеза да не постоји шанса 

да Вас заборави.”- Patricia Frip 

 

Пожељне особине продавца 

У претходном тексту видели смо које су то вештине потребне савременом 

продавцу. Очигледно је да су комуникационе вештине изузетно важне и то је нешто 

што добар продавац усавршава докле год размишља о продаји. Аналитичке вештине 

ће помоћи при планирању и извештавању продаје. Техничке вештине ће помоћи да 

продавац на најбољи начин искористи сва она техничка помагала која му IT 

индустрија непрекидно испоручује.  

Дакле, ситуација је следећа: Испред Вас се налази један од неколико кандидата са 

којима обављате разговор за место продавца у Вашој фирми. Шта поред претходно 

описаних вештина мора да покаже? Одређене особине! Наравно! Предлажем да код 

кандидата за продавце потражите следеће особине:  

 

Прилагодљивост 

 

Од свог продавца ћете очекивати да контактира и сарађује са различитим врстама 

личности и да проналази најбољи начин за комуникацију са њима. Његов задатак 

сигурно неће бити да их мења и васпитава. Купац може да буде какав год хоће. Може 

да буде: Сиров, необразован и глуп. Неки други купац ће бити: Префињен, супер 

интелигентан и максимално љубазан. Заиста, купац ништа не мора. Чак не мора да 

Број 3 - Које су то особине  

доброг продавца? 
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запамти ни име продавца, ни име фирме и производ који од њега купује. Купац једино 

мора да плати робу или услугу коју је узео. Све остало је обавеза продавца. Зато 

будуће продавце тестирајте током интервјуа. Доведите различите типове личности из 

Ваше фирме и посматрајте на који начин им се кандидати прилагођавају. Идеално је 

уколико продавци већ умеју да прилагоде своју и вербалну и невербалну 

комуникацију особи која им је саговорник. То су технике познате као уклапање и 

пресликавање.  

 

А зашто би они то радили? Зар није боље да буду оно што јесу? Није, и велика је 

срећа да постоји море других занимања у којима сви они који мисле да не морају да 

се прилагођавају свом саговорнику, могу да нађу ухлебљење. У продаји продавац се 

дефинитивно мора прилагођавати купцима и увек поћи од тога да он није довољно 

добро сазнао праве потребе купца и довољно добро објаснио све предности 

производа.  

 

Артикулисаност у говору и понашању 

Чињеница је да ће Ваши продавци непрекидно купцима преносити Ваше и ставове 

Ваше компаније. Неопходно је да ти ставови буду јасно израђени и недвосмислени. У 

неком другом случају неопходно је да ставови буду нејасни и двосмислени. У оба 

случаја неопходно је да то продавци раде свесно и са јасно постављеним циљем: Шта 

желе на тај начин да постигну. Купци оно шта је њима важно јако добро памте. 

Понекад и снимају разговоре, тако да о свему што је речено ако не постоји документ, 

онда постоји сећање или снимљени запис. Проверите да ли су будући продавци у 

стању да пошаљу јасну поруку.  

 

Енергичност 

С правом можете очекивати да ниво енергије коју продавци поседују указује на ниво 

енергије који ће они у продаји показати. А како у продаји важе закони математике, 

односно, што више обавите састанака, имаћете више затворених продаја, енергија ће 

им бити преко потребна. Водите само рачуна да енергичност не помешате са 

агресивношћу. Јер агресивност ако и донесе успех, то је на кратке стазе. Ако је идеја 

да се са купцима гради дугорочна сарадња, онда енергичност развијајте, а 

агресивност сеците у корену, чим је препознате код својих продаваца.  

 

Поузданост 

Када за неког продавца купац каже да је поуздан, он је у једну реч сажео читав један 

списак пожељних особина. Пре свега да познаје производ који продаје и да зна да 

јасно одговори на свако питање које му се постави, без покушаја изврдавања и 

повлачења на мала врата, да увек испуни оно што је обећао и још много других 

особина. Све то не можете очекивати од свог новог продавца већ првог дана. 

Неопходно је да се он упозна са производима које продаје, али и са комплетним 
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пословањем у Вашој фирми. Значи потребно је време и потребан је труд. Па како 

онда препознати да ли је то прави кандидат код кога ћете успети да постигнете 

поузданост? Ево идеје! Посматрајте његово самопоуздање током интервјуа. Ако је у 

стању да остави на Вас утисак поуздане особе, оставиће утисак и на купце само када 

упозна робу и компанију коју заступа.  

 

Ентузијазам  

Ентузијазам је особина добрих продаваца. Велика је вероватноћа да ће продавац који 

показује ентузијазам током продајног разговора, пренети ентузијазам на купца. 

Односно, сигурно је да ће продавац који не показује ентузијазам, чак и купца 

препуног жеље да купи Ваш производ, довести у ситуацију да мало размисли. Можда 

би било боље да још једном размислим о овој куповини! Дакле, идеја је једноставна. 

Ако је кандидат током интервјуа пун ентузијазма према Вашој компанији и 

производима које продајете, тај његов ентузијазам треба хранити и пустити га да се 

шири међу Вашим купцима. Обратите пажњу на ентузијазам. Тражите да Вам 

причају о стварима које воле. Хоби је идеална тема, чак и ако га је тешко довести у 

везу са продајом. Ако показује ентузијазам за хоби који воли, има начина да заволи и 

продају, и да од тог његовог ентузијазма и Ваша фирма има корист.  

 

Самосталност 

Слободно могу да напишем да успешна продаја захтева тимски рад целе фирме, и да 

сада браним тезу како је код продавца неопходно да пронађете развијену особину 

рада у групи. Али посматрајмо другу, мени важнију страну медаље. Ако је за неко 

место у компанији потребно да човек показује самосталност у раду, онда је то место 

продавца. У много случајева продавци и буквално раде сами. Ван фирме, у својим 

покретним канцеларијама, идући од купца до купца, непрекидно су на точковима. 

Сами. Мобилни телефон и лаптоп се не рачунају. С времена на време дођу до фирме 

да би урадили извештаје или на неки други начин ступили у контакт са остатком 

фирме. Зато је неопходно да будете уверени да ће особа коју ангажујете бити спремна 

на самосталан рад. Да ли је спреман да самостално доноси одлуке? Да ли је способан 

да се сам мотивише? Без картице која бележи када је дошао, а када изашао из фирме. 

Да ли припада оном типу људи чији резултати говоре да су запослени? Нису Вам 

потребни они који ће журити кроз ходник са фасциклама испод мишке док другом 

руком мобилним обављају хитне телефонске разговоре, показујући свима како су 

заузети и битни.  

 

Интегритет 

Како да препознамо или још боље како да измеримо интегритет? Он се веома често 

показује на самом почетку интервјуа, а Ви започињете питањем о томе зашто је 

напустио (напушта) садашњу фирму. Руку на срце, има власника фирми о којима чак 

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 13 



и на плаћеној реклами тешко да бисмо нашли да кажемо нешто лепо. Ипак, проучите 

мало шта и како говори о свом послодавцу, какво има мишљење о својим 

корисницима и бившим колегама.  

 

Стрпљивост 

Стрпљење је дивна особина. Не каже наш народ џабе: Стрпљен – спасен! Многи 

продавци су развили хвале вредно стпљење чекајући да им се исплате зарађене 

провизије. Чак и да ово схватите као шалу, стрпљење је само од користи. Циклус 

продаје је често веома дуг процес. И увек се нешто чека. Чека се: Да се створи 

потреба, услови, промена закона, да се директор врати са боловања, да прођу 

празници, дозволе, да суд донесе одлуку, да купац добије средства, увоз, кампања, 

доба године...  По правилу, продаја се не обави на првом састанку. Значи, потребно је 

стрпити се како би се обавило бар неколико састанака, до коначног ДА. Умало да 

заборавим- најважније: Стрпљење је пресудно приликом слушања купца. Само 

челично стрпљење може спречити продавца да не допуњује и завршава реченице 

купца који је мало тежи у изражавању. То је у претходном тексту споменуто, активно 

слушање. Само активним, а сада да додам, стрпљивим слушањем, можемо сазнати 

потребе и жеље, али и приговоре купца. Управо зато, али и због много других разлога 

лично ми највише одговара техника продаје названа Relationship Selling . Што би 

велики Зиг Зиглар рекао: „Престаните да продајете. Почните да помажете!“ А помоћи 

може само онај продавац који је стрпљив и који уме да саслуша. Ако не може на 

интервјуу Вас да саслуша, већ Вам довршава или још горе прекида мисли, 

размислите још једном.  

 

Искреност 

Реч искреност се не сме прихватити у свом буквалном значењу. Под искреношћу се 

подразумева искрена жеља продавца да помогне купцу, зато посматрајте реакције и 

коментаре кандидата. Колико су оставили утисак искрености на Вас?   

 

Пријатност  

Купци непогрешиво у првих неколико минута одређују да ли је продавац пријатан 

или није. И тек ако им је са продавцем пријатно, постоји могућност да ће доћи до 

продаје. За сваки случај да будем јасан: Бити пријатан и бити леп није исто. Зато се 

не слажем са онима који чим виде лепу жену,одмах би је запослили као продавца. 

Веома често лепе, 'ајде да не говорим жене него особе, имају развијен одбрамбени 

механизам. Па и није им лако. Од јутра до мрака, а често и током мрака, на десетине 

особа супротног пола, прилазе им са скоро идентичним предлозима. Неопходно је 

изградити одбрамбени механизам звани ароганција, како би се прошло кроз тај 

период који на сву срећу код већине тих особа не траје дуже од две деценије. Управо 

та ароганција је погубна по продају. Пријатност сачињава топао осмех, чврст стисак 

руке, искрено показивање схватања потреба купца и његових проблема. Размислите 
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о кандидату: Ако је у првих неколико минута на Вас оставио утисак пријатне особе, 

можда је то онај бисер који вреди глачати како би унапредио Вашу продају.  

 

Очигледно да се од доброг продавца очекује да покаже толико добрих особина да би 

се с правом могао назвати  „Господин Идеални“. Идеални не постоје, али зато 

гледајте да код понуђених пронађете што више пожељних особина које смо навели.  

 

Следећа правила Вам могу бити од користи:  

 

Правило 5: Бирајте продавце који су квалитетне личности, па ћете их лако 

научити да продају. 

  

 

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 15 



„Ако обучим кадрове, они ће отићи, а ако их не обучим, они ће остати и уништити ми 

фирму!“-Зиг Зиглар, а ја сам чуо од Драгана Раките, Smart School 

 

Како наћи добре продавце 

Jош од давних времена када је смишљено да је неким људима лакше да производе, а 

неким другима да те производе продају, схватио се значај добрих продаваца. У исто 

време поставило се питање где пронаћи добре продавце? Директори савремених фирми 

имају исти проблем: Где да нађем добре продавце? Ево неких искустава. 

 

Одмах на почетку да кажем да не постоји генерално правило и профил који гарантује да 

ће неко бити успешан продавац. У свакој ситуацији и коришћењем било ког извора 

постоје неке предности, али постоје и неке мане. Чему онда овај текст? Ко год 

размишља о продаји сопствених производа и услуга, може имати само корист од њега. 

Сви ови модели су проверени у пракси, функционишу, а називе сам доделио како би 

остали у сећању када Вам затреба. Ако се сетите још неког начина и извора да дођете 

до доброг продавца, јавите! 

 

Стари вук 

 

Пре свега ако већ имате доброг продавца, онда можете да приступите методи: copy & 

paste.  Дакле, узмете неколико почетника и пустите их на терен са „старим вуком“. Они 

посматрају шта „стари вук“ ради и копирајући његов начин рада улазе у посао.  

 

Број 4 - Где су ти добри продавци? 
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Позитивно: Обратите пажњу на кључну реч, а то је: Почетник. Далеко ми је лакше 

да тренирам тоталне почетнике у продаји него продавце који већ имају искуство. 

Почетницима је све ново, они записују и држе се наученог као Светог писма. Зато и 

постижу боље резултате. Искусније колеге веома често имају десетине разлога 

зашто нешто није могуће. Њихови купци су „специфични“. Њихова роба је 

специфична, а и сама ситуација у Србији је, погађате, специфична. Све у свему 

оправдања колико год хоћете. Једини одговор који им могу рећи је: Сваки лош 

продавац  увек има оправдање! 

 

Негативно: „И шта, да ја улажем у његову обуку и да ми таман, када га једног дана 

научим, он оде?“ Тачно, али сетите се да од доброг још нико није побегао. Или што 

би рекао Драган Ракита, директор Smart School-а из Новог Сада: „Ако обучим 

кадрове, они ће отићи, а ако их не обучим, они ће остати и уништити ми фирму.  “ 

 

Исти ја од пре 15 година 

Метод је веома сличан методу „Стари вук“, али се код ове методе полази од тога да 

је потребно идентификовати које су то особине које неког продавца чине добрим. 

Када се те особине пронађу (упорност, комуникативност, флексибилност...- већ 

описано у претходном тексту), приступа се изради профила успешног продавца. 

Што су кандидати ближи том профилу, то им је већа шанса да ће се запослити.  

 

Позитивно: Ако имамо огледни модел који је успео, и имамо особе које показују 

исте особине, сама логика каже да од истих састојака можемо покушати да 

направимо исти колач. Па нису ваљда луде све те фирме и психолози који 

састављају све те тестове и процењују да ли неко има склоности ка продаји или 

нема.  

 

Негативно: Да је само до профила личности лако бисмо ми завршили овај текст, 

али и комплетну продају. Ипак, постоји толико и толико чиниоца који утичу на то да 

се не може гарантовати да ће неко бити успешан у продаји, иако има све пожељне 

особине. 

 

А што се ти не би бавила продајом 

 

Погледајте мало по сопственој фирми. Сигурно је да ћете се сви сетити бар једне 

особе која је: Увек насмејана, отворена за комуникацију, а и неколико пута је 

набавила свима у канцеларији козметику по повољној цени. Баш некако личи на 

продавца. Заиста, веома често, потенцијално добри продавци траће каријере у 

набавци, складиштима, пројектним бироима, финансијама или на најразличитијим 

местима. Чувена IT компанија из Ниша на пословима одржавања чистоће има 

запослену особу која је у слободно време постала најбољи продавац у Нишком 

региону. Додуше не компјутера већ козметичких производа.  
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Позитивно: Већ су Вам у фирми. Већ их знате, а знају и они Вас. Познају робу и 

услуге фирме. Плус, имају шири поглед од класичног продавца јер схватају улогу и 

осталих сектора у фирми. Када негде зашкрипи, умеће да препознају на који начин 

целокупна фирма може да допринесе бољем раду продаје.  

 

Негативно: Многи од нас су учили школе и завршавали факултете да не би морали 

да се баве продајом. Деценијама се у Србији продаја третира као посао за оне који 

неће да уче па ће онда цео дан да стоје и да им којекакви улазе у радњу и питају: 

„Пошто кошта?“ Када продавце питате откуд они у продаји, од десеторо  њих 

деветоро ће рећи: „Ето, случајно“. Након тога следи кратки преглед њихове тужне 

приче у последњих 15 година. Значи, ако неко сматра да је продаја испод његове 

части, пустите да му стомак још мало закрчи, можда у једном тренутку ипак открије 

продавца у себи. До тада нека ради то што ради.  

  

„Ајде, Ви, лепо пређите код нас 

 

Директори много воле када им кажем: „Најбољи корисници Ваше конкуренције су 

потенцијално Ваши најбољи корисници.” Исто се може применити и на продавце. 

Највеће звезде Ваше конкуренције су потенцијално Ваши најбољи продавци.  

 

Позитивно: Они већ одлично познају тржиште. Знају предности и мане своје бивше 

фирме. А пре свега, већ су развили добре односе са великим бројем купаца и само 

треба да их преведу у Ваше јато. Лепо звучи, зар не? 

 

Негативно: Веома често новопридошли продавци имају проблем адаптације. 

Технике продаје на које су навикли веома често су другачије. Атмосфера у фирми је 

другачија (читај специфична). Такође, остале колеге могу их још годинама третирати 

као неког ко је убачен у наше редове са ко зна каквим задатком! А и као што наш 

народ лепо каже: Ко је једном издао и променио веру за вечеру, за њега је већ виђено 

да од Вас пређе код неког трећег.  

 

„Ајде, ти, лепо пређи код мене 

Ваши добављачи и купци су одличан извор за проверене кадрове.  

 

Позитивно: То су они фини људи са којима се знате годинама. Купују од Вас или Ви 

њима продајете. Чак се и приватно дружите. Са њима нема (лоших) изненађења. 

Одлично познају производ. Познају кориснике и комплетну проблематику. Једном 

речју: Идеални су! Е, да Вам је један такав продавац, где би Вам био крај.  

 

Негативно: Па није баш увек исто бити купац и бити продавац. А успут из његове 

бивше фирме као да се преполовила поруџбина за ову годину. Није ваљда директор 

љут што му је човек прешао код нас. А можда и јесте? Немали број инжењера 
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Мобтела, Телекома и осталих великих телекомуникационих система схватио је да је 

уласком у компаније које важе за велике купце, за сва времена затворио себи врата 

преласка у Ericsson и остале добављаће већ поменутих компанија. Фини неки људи, 

неће да се замерају својим купцима.  

 

Ма све је то исто 

Ако је неко продавао туристичке аранжмане, па ваљда може да продаје и наше 

телевизоре. Па, није баш да није!  

 

Позитивно: Заиста ма колико производи били, па наравно, специфични, у продаји 

постоји један генерални приступ који се може мењати, али добар продавац је добар 

продавац. Узгред, добро је да је неко други већ обучио Ваше продавце.  

 

Негативно: Као што је бесмртни Хашек описао: Током I светског рата официр зове 

војника и каже: „Војниче, ти си инжењер, направи ми пројекат за мост преко ове 

реке!“ „Али, господине наредниче, ја сам инжењер хемије“. „Шта ме брига, инжењер 

је инжењер“.  Ако продавац није у стању да своју вештину продаје примени код 

Ваших производа или то једноставно није могуће, морате га прво ослободити старих 

навика, а онда лепо тренингом обучити. 

 

А систем, то смо ти тато, ти бато и ја 

Србију ће спасити породичне фирме. Оног тренутка када цела породица буде 

даноноћно размишљала како да се унапреди заједнички посао, бићемо на правом 

путу. А у свакој породици постоји неко ко је развио вештину продаје. Наравно да 

мислим и на породице Ваших запослених. И они би могли да се укључе. И међу 

њима сигурно да има добрих продаваца.  

 

Позитивно: Цела породица на истом задатку. Током вечере, у гостима, а и на свим 

осталим местима дискутује се о повећању продаје. Кога брига за финале Лиге 

шампиона кад сутра имамо шансу да продамо систем великој банци?! Радите са 

људима које и буквално волите. Енергија се дуплира. 1 + 1 = 3. Синергија на делу. 

Има ли нешто лепше?    

 

Негативно: Има ли неко идеју како женином брату рећи да нисте задовољни 

његовим резултатима? Отказ и да не спомињем. „Како можеш да будеш такав према 

њему? Видиш да му је тешко!“ Пријатељства и кумства се најлакше кваре уласком у 

заједнички посао.  

 

Ловачка пудлица  

Има ли потенцијала код Ваших постојећих продаваца да постану добри или још бољи 

продавци?  
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Позитивно: Уз помоћ тренинга од постојећих продаваца постижете добре продавце. 

Они најчешће већ одлично познају робу коју продају и потребне су им само јасне 

инструкције како се то ради потпомогнуте продајним „цакама“. Ако сте се 

насмејали поднаслову, пудлице су раса која је створена за лов. Временом 

прекомандовани су у кучиће за шетњу. Баш као и неки продавци. Хајде да им 

заједнички пробудимо ловачки нагон.   

 

Негативно: Можда као и за пудлице и за неке продавце више нема спаса. Није свако 

Туре за везира. Улагање у обуку има смисла уколико људи то желе и виде себе као 

још боље продавце. Уколико су они задовољни тиме колико сада постижу и не желе 

више, онда и нису за продају.  

 

Очигледно је да је на директорима да одлуче како да дођу до добрих продаваца. А 

када до њих дођу, онда их треба и даље развијати и задржати. Али то је тема о којој 

ћемо тек причати.  

 

Следећа правила Вам могу бити од користи:  

 

Правило 6: Са новим продавцима практикујте „учења по моделу“ од  искусних 

„вукова“.  

 

Правило 7: Успешне продавце прво потражите унутар сопствене фирме, па тек 

онда на тржишту. 
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"Грешка је могућност да кренемо из почетка интелигентније." - Henry Ford 

 

Како направити и задржати доброг продавца 

Замислимо следећу ситуацију: Власник сте мале приватне фирме у успону. До сада 

сав посао је долазио преко Ваших контаката. Значи, продајом сте се бавили само Ви. У 

једном тренутку схватили сте да се то може радити и на други начин. Имате толико 

посла у канцеларији, а продаја захтева да сте константно на терену. Шта ћете урадити? 

Запослићете неког да продаје уместо Вас. Идеја се чини одличном. Неко ко ће се 

бавити само продајом, прошириће оно што сте Ви започели. Ви ћете бити посвећени 

стварима које нису дневно „гашење пожара“ већ стратешко размишљање, баш као што 

пише у књигама. Да не занемаримо да сте продајући закључили да сте се мало и 

заморили и да би сада неко други могао да јури од фирме до фирме и нуди Ваше 

производе.  

Одлучили сте да запослите неког ко ће се бавити продајом. Уколико сте имали срећу и 

пронашли дијамант који је већ избрушен или га тек треба брусити, поучно је да чујете 

шта кажу директори фирми који су упознали и ону другу страну медаље. Тек толико да 

би доброг продавца умели и да сачувате. 

  

„У последње две године заменио сам тројицу комерцијалиста. Само сам трошио време 

и новац на те људе. Изгледа да нико неће да ради!“  

„Како да знам да ли мој продавац добро ради или не. По цео дан позива неке фирме, 

заказује састанке и кад год га питам шта је продао, он каже да је посао ту, само што 

није. Не знам шта да радим са њим. Како да га проверавам, да видим да ли он уопште 

зна како се продаје?” 

 

      Број 5 - Мазите и пазите добре продавце  
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„Ово што он ради ја сам радио десет пута боље и када одем са њим на терен, и 

покажем му како се ради, он каже да он то исто ради, али му не иде. Очигледно сам 

запослио погрешног човека.” 

 

Зашто продавци неће да раде? 

 

Разлога има више и свима је заједнички именитељ који власнике фирми доводи до 

лудила. Па хајде да мало продискутујемо, тек толико, како бисмо били сигурни да 

смо све то елиминисали у нашем опису обављаних активности. 

 

Сад сам ја газда 

 

Оног тренутка када сте продавцу поверили своју продају, у исто време сте му 

предали и судбину сопствене фирме. Од сада за све неуспехе крив је он. Јер, он је од 

Вас добио и овлашћења, али и одговорност. Скоро да је тако, чак и лепо звучи. 

Проблем је у томе што у бизнису није могуће делегирати одговорност. Значи и даље 

сте једино Ви одговорни за успех продаје, а самим тим и фирме. Ова ситуација је 

веома честа, поготово у IT индустрији где су власници веома често „изнад“ тога да се 

баве продајом, већ им је најлакше да ангажују продавце. У чему је онда спас? 

Ангажујући продавце неопходно је да непосредно и даље останете укључени у њихов 

посао.  

 

Тражећи златну коку 

 

Велики број директора искрено се нада да је продавац кога су ангажовали решење 

свих њихових проблема. Тачно је да добар продавац злата вреди или су стари Латини 

мислили на нешто друго, али продавац који ће направити чудо је заиста редак, као и 

златна кока. Ако и успете да ангажујете звезду, будите спремни да инвестирате у 

рекламу свог производа, као и у даље управљање и организацију продаје.  

 

Ко те тера да обећаваш  

 

Ако сте IT директор, обратите пажњу на следећу реченицу: Људи из технике и 

продаје говоре различитим језицима! Продавци веома често при склапању уговора не 

обраћају пажњу на детаље, док се то људима из технике мало теже може догодити. Са 

друге стране, продавци су свесни да је у продаји неопходно нешто и обећати, а све са 

циљем да се стекне предност над конкуренцијом. Јер, како фирме улазе у бизнис: 

Дају обећање. А како остају у бизнису: Тако што обећања испуњавају! Техника ће 

увек узети у обзир и ону ситуацију: „А шта ако се деси то и то, па не можемо да 

испоштујемо рок?“ Са њихове тачке гледишта боље ништа не обећавати! Последица 

ове ситуације је да су запослени незадовољни, а о корисницима и да не говоримо.  
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Колико урадиш, урадиш 

Један од Ваших задатака је и да постављате продајне циљеве. То се односи и на 

давање јасних инструкција и очекивања по питању активности које је потребно 

предузети. Само на тај начин свима ће бити јасно да ли је постигнуто оно што је 

очекивано. У противном, колико год да је урађено, добро је. А веома често у нашој 

земљи може се чути претходна реченица. Поготово код страних представништава који 

излуђују своје матичне компаније констатацијама да, на пример, немају податак 

колики је удео производа који продају на нашем тржишту, јер не могу да дођу до 

података. Још интересантнији је податак да у нашој земљи није могуће доћи до 

званичних података колико је, на пример, регистрованих апотека или продавница боја 

и лакова. И замислите сада у каквој ситуацији су продавци. Не знају колики је удео 

њиховог производа на тржишту. Не знају где се све налазе њихови потенцијални 

купци. Још ако им и директор не да јасне задатке и продајне циљеве, шта им 

преостаје? Да се надају реченици из поднаслова: „Колико урадиш, урадиш!“ Само и 

том „благостању“ једном дође крај, и то најчешће тако што матична кућа постави 

новог директора који продајне циљеве одреди пропорционално броју становника и 

резултатима представништава из суседних земаља. 

 

... толико музике 

Продавци су иначе веома предвидиви и то Вам олакшава комуникацију са њима. Њих 

је веома лако (бар прво време) мотивисати: Само их добро платите! Зато мало и о 

томе поразмислите. А ако дође до тога да им новац није више основни мотивациони 

фактор, сетите се да у иностраним компанијама најчешће спомињу некакав 

„компензациони пакет“. Али до тога треба доћи, односно продати и продати. 

Створити систем награђивања са којим ће сви бити задовољни је изазов. Ако сте 

великодушни, може се десити да се опусте и постану троми. У исто време, ако 

шкртарите, елиминисаћете најбоље продавце. Или да будем прецизан најбоље 

продавце није могуће елиминисати. Они ће отићи у другу компанију, веома често са 

базом података у коју сте Ви уложили време и новац.  

 

Паретово правило 

Ово правило је изгледа неизбежно. Чега год да се дохватимо јавља се његово правило 

20:80. Односно, веома брзо директори долазе до закључка да им 20% продаваца 

доноси 80% прихода. И то је непроменљиво. Ма колико Ваш бизнис био специфичан. 

У којој год земљи радили наићи ћете на следећу ситуацију. Од десеторо продаваца 

троје ће бити антиталенти, петоро ће бити просечни, а двоје ће бити звезде. Проблем 

лежи у томе што, очигледно, поред звезда морате, бар неко време, да држите и 

описану осморицу који Вам доносе 20% зараде. Све време очекујући да ће пелцер 

добре продаје прећи на неког од њих. У исто време поменута осморица Вам убијају 

продају, нервирају кориснике и дају лош имиџ о Вашој компанији. „Е да је могуће 

имати dream team од десет звезда у продаји”, мислите у себи. А стари Вилфредо 

Парето гледа одозго и смешка се како је далеко пре компјутера открио то фамозно 

20:80.  
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Што је сигурно, сигурно је 

Код продаваца постоје две врсте истих. Једни су ловци и непрекидно траже нове 

кориснике. Други се баве неговањем постојећих. Директори далеко више воле ловце 

јер за неговање постојећих корисника имају сами себе. Односно, директори су 

убеђени да су они најбољи у неговању корисника, ако се под тим подразумевају 

узајамне редовне посете, давање поклона и породична дружења. Њима је потребан 

неко ко ће ујутро да обави десет позива фирмама за које је управо сазнао, да закаже 

шест састанака и обави три продаје. Веома често, стари корисник, из неког разлога, 

пожели да промени постојећег добављача. Зар нису Ваши најбољи купци 

потенцијално најбољи купци Ваше конкуренције? И тада се сазнаје болна истина. Он 

је и даље заинтересован да се дружи са Вама, приче су исте, али посао је склопио са 

конкуренцијом. Зашто да не? Остаћете пријатељи као и до сада. Није ваљда да сте се 

до сада дружили само зато што је он куповао од Вас? Директор са таквим искуством 

ће сигурно рећи да је одабрао погрешног продавца и биће дубоко незадовољан.  

 

Намигивање у мраку 

А сад нешто што ће одобровољити људе из маркетинга. Ма колико се ја хвалио да у 

рекламу улажем нулу, а да све што треба да улажем, улажем у своје купце и да они 

препоручују моје услуге, студије показују да код продаје производа морате својој 

продаји дати и „артиљеријску подршку“. То значи да они не смеју да раде у 

„вакууму“, већ да, ма колико они били добри у продаји, неопходно је производ и 

рекламирати. У великом броју случајева, потенцијални купци имају представу да оно 

што се рекламира, то је и добро. Ако сте своју продају оставили да се сама бори са 

конкуренцијом која је непрекидно на телевизији, нећете се баш овајдити. Пре неки 

дан, пратећи рад једног продавца, од власнице маркета у Сопоту, чуо сам 

интересантан коментар: „Мојим купцима није битна цена. Они ће купити зубну пасту 

која се рекламира.“ Значи, и када им дате потребне продајне вештине опет ће бити 

неопходно да се улаже у рекламу.  

 

Кад рекосте тренинг... 

Продавци су данас професионалци, баш као и спортисти. Од њих се, као и од 

спортиста, очекује свакодневни тренинг. Јер ако им не организујете да вежбају, 

вежбаће на живо, односно на купцима. Веома је интересантно да су током 

седамдесетих и осамдесетих година прошлог века компаније имале уходане процесе 

тренинга новозапослених колега. У IBM-у и Hewlerr Packard-у процес увођења нових 

продаваца је трајао од 12 до 18 месеци. Током деведесетих овај процес је из неког 

разлога почео да се скраћује. У последњих шест година, широм света наставља се 

тренд скраћења времена за обуку нових продаваца. Да ли то значи да су компаније 

откриле да се не исплати улагати у тренинг? Сасвим супротно, сва истраживања које 

раде компаније потврђују да је све важније и исплатљивије улагати у обуку 

запослених.  
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„Највећа разлика међу компанијама у будућности биће способност развијања 

способности и вештина. Рат за таленте постоји на свим нивоима у компанијама. 

Одлични кадрови ће радити у компанијама где могу да виде друге одличне кадрове и 

значајно улагање у развој њихових вештина“, каже госпођа Pavita Walker , директор 

Barclay Group.  

 

Очигледно је потребно тренингом за што краће време допринети развоју неопходних 

вештина. А о самим тренинзима продаје ћемо другом приликом. 

 

Следећа правила Вам могу бити од користи:  

 

Правило 8: Продавцима јасно представите шта се од њих очекује.  

 

Правило 9: Улажући у тренинг продаваца улажете у сопствену фирму. 
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"Људи често кажу да мотивација не траје вечно. Па, исто се може рећи и за 

туширање. Зато га и препоручују свакодневно" – Zig Ziglar 

 

Како да искористите летњу паузу у пословању?  

Да ли сте гледали филм „Рат светова“? Критичари кажу да је то филм о људској 

немоћи, о томе како су сви проблеми живих бића, као и сва решења, ван наше 

контроле.  

 

Управо то се дешава у великом броју компанија. 1. јул се очекује као смак света.  

 

Продавци сањају како се буде и одлазе на посао улицама које су полупразне. Окрећу 

телефонске бројеве, али се нико не јавља. Поглед им пада на календар који 

неумољиво показује: 1 јул. Имају ли неки заказани састанак? Немају! Да ли се неко 

сам јавио и поручио робу? Није!  

 

Па где су сви ти корисници? Изгледа да су сви отишли на одмор и оставили нашег 

продавца самог. А продавац до сопственог одмора има још пуних месец дана. Шта да 

ради? Што је најинтересантније, са ким год се чуо у протекле две недеље, рекли су 

му да се јави у септембру. Изгледа да је неко у потаји свима, осим њему, објавио да 

годишњи одмори од сада почињу 1. јула и завршавају се 1. септембра. Што је много, 

много је! 

 

Број 6 - Летња продаја – ноћна  

мора за продавце 
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Мој посао се не разликује од Вашег. Када сам отварао приватну фирму, пријатељ који 

ми је дао доста корисних савета упутио ми је и следеће упозорење: „Током јула и 

августа - заборави на посао! Тада је најбоље да одеш на одмор, јер посла и онако 

нема.“ Када Вам ово каже неко ко је ове године, 1. априла,  прославио десет година у 

продаји и сервисирању мобилних телефона, морате му веровати. И био је као и увек у 

праву. 1. јула сви моји корисници би као у земљу пропали. Враћали су се 1. септембра, 

али сада је ту био нови проблем: Током, већ поменутог периода, истрошили су се и 

најбитније им је било да што пре продају подигну из летње учмалости. За обуке није 

било времена. Џаба је било причати им о човеку који сече дрвеће тупом секиром и 

коме неки путујући оштрач секира, тестера и осталог кухињског прибора нуди да му 

очас посла наоштри секиру, па да настави да ради к’о човек, а овај му одговара да сада 

нема времена јер мора да сече дрва. Није помагало.  

 

Како сам се тада осећао? Најприближније томе мора да се осећа најстарија сестра која 

види како јој се једна по једна сестра удаје и да она, иако најстарија и најпаметнија, 

остаје сама. Нешто се морало урадити! „И најбољи коњ у штали остаде непродат.“ 

 

За следећу годину смислио сам план. И од тада, тај план ме никада није изневерио. На 

план се надовезала стратегија. Зато се тог плана држим до данашњег дана. Резултат је 

да сам већ 1. јуна имао продате све термине до 1. септембра. Идеја је следећа: Ако већ 

постоји нешто тако предвидиво као што је пауза од 1. јула до 1. септембра, неопходно 

је максимално искористити период који му претходи како би се обавило што више 

продаја и закључило што више уговора. У априлу, мају и јуну продајем као да сутра не 

постоји. Или боље рећи продајем као да је сутра 1. јул! Плус, пронашли смо нешто 

што је интересантно фирмама и током летњих периода. А то је тренинг у природи. 

Тимски рад, менаџерске вештине или превенција стреса су душу дали за рад у 

природи. А лепих предела, макар у Србији, има на претек. Салаши, Ковилово, Брзеће, 

Копаоник... О једрењу морем и сплаварењу Таром уз дан тренинга на копну и да не 

говорим.  

 

Значи, неопходно је пронаћи нешто што је Вашим корисницима интересантно. Нешто 

што је ново, а опет њима познато и проверено.  

Такође, најтоплије Вам препоручујем да констатацију директора: „Хајде да се чујемо 

почетком септембра“, не схватате озбиљно. То је само добар изговор који су директори 

научили читајући књигу: „Како да се ослободе продавца, а да он остане у лажној 

нади“. Сетите се великог Ј. П. Моргана који је рекао: „Човек генерално има два разлога 

зашто нешто ради. Један звучи добро, а други је онај прави!“ Третирајте то као само 

још један изговор као што је: „Сада сам у великој гужви!“ или „Нисам заинтересован!“ 

или „Већ имамо фирму са којом сарађујемо и веома смо задовољни!“ А када продавац 

зна прави одговор на изговор, онда је то као када сте на испиту на коме Вам могу 

поставити највише четири питања. Права ствар је што на сва четири питања имате 

спреман прави одговор. Ако дате добар одговор, изненадићете се како ће одбрана 
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директора пасти. Евентуално може да да још неки од понуђених изговора, али тих 

изговора је највише четири. Понављам: Изговора да се не закаже састанак 

телефонским путем, има само четири. Нема петог. Или ја још нисам наишао на 

директора који је смислио пети изговор.  

 

Из разговора са директорима који имају сличан проблем, а очигледно да сви ми 

имамо, 'ајде да кажемо исти изазов који се зове двомесечни ферагосто, дошао сам до 

још једног решења. Поделићу га са Вама па ако може да се примени и у Вашем 

случају, онда одлично. Поставите на Вашу интернет презентацију нешто што ће 

бити интересантно посетиоцима. Шта ће то бити одлучите сами. Чињеница је да 

летње празне ходове директори веома често користе претражујући сајтове других 

компанија. Тражећи нове идеје веома лако се може десити да им понудите нешто 

што им је интересантно. Нека идеја водиља буде: „Какву корист може од мог сајта 

да добије неко ко се ту затекне на неколико минута?“ 

 

Ипак, мом начину продаје је далеко ближе памети да у наступајућем периоду 

продају померимо са интернета у директну продају на терену. Мом темпераменту је 

далеко ближи лов од риболова.  

 

Хајде мало да посматрамо где ћемо наћи купце у току летњег периода. Па где да 

нађемо купце ако нису у канцеларији? Погледајте кроз прозор. Погледајте новине. 

На све стране су Ваши потенцијални корисници. Сајмови, разни Дани привреде и 

сличне манифестације пуне су спонзора који гледају ко ће их све приметити и кога 

ће уловити. Ето, могли бисте Ви баш њих да уловите. А о посетиоцима и да не 

говоримо. 

 

Наравно и ту се држимо плана. Можда се некоме учини да сам претерао са 

планирањем, али ја сам убеђен у ону чувену максиму која каже: „Непланирање је 

планирање  неуспеха“. Обрадовало ме је када сам ову реченицу видео као наслов 

интервјуа са господином Немањом Поповим, који је био у мајском броју нашег 

часописа.  

 

Дакле, ево акционог плана у шест корака, како да Ваша фирма искористи неку од 

летњих манифестација: 

 

1. Пронађите догађај који Вам је интересантан.  

То у данашње време и није тако тешко. И ту имам једну цакицу! При одабиру 

манифестација где ћемо тражити потенцијалне кориснике, далеко се више поуздам у 

људе чије агенције обезбеђују видео и техничку опрему и сличне ствари него на 

државне институције. Људи у државним институцијама, министарствима, сајмовима 

и коморама се тренутно баве компетенцијама. Ако Вас интересује шта су то 

компетенције, слободно их питајте. Са великим задовољством они воле да, цитирам 
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„ломе копља око дефиниције компетенције“. Шта је то компетенција мене не 

интересује, јер ме интересује унапређење продаје и повећање зараде.  

 

2. Припремите се за догађај. 

Направите листу неопходних експоната, плус податке о стању у складишту. 

Смислите на који начин ћете привући пажњу посетилаца.  

 

3. Поставите штанд.  

Како бити уредан и интересантан, а не затрпати штанд кутијама, столовима, 

столицама и експонатима? Ово је прича за људе из маркетинга, па им је свесрдно 

препуштам.  

 

4. Ако сте на догађају будите тамо.  

Неко из Ваше екипе ће морати све време да буде ту. А тај ко је ту, било би добро да и 

зна нешто да каже о Вашем производном програму. Ако је тај кога сте оставили 

млада женска особа, под обавезно је научите  да се смешка. Ово је моја омиљена 

тема из једноставног разлога - волим жене. А Београд је пун жена које су од силног 

мргођења већ у раним тридесетим формирале мишиће лица према свом 

унутрашњем одбојном ставу. И онда им као мелем на рану дође странац кога у 

трећој реченици након упознавања питају шта мисли о нашим женама.  

 

5. Водите белешке 

Наравно, мислим на састанке, али има још нешто. Водите рачуна шта је могло боље 

да се уради. Искуство са ове манифестације може да буде златно грумење које ћете 

искористити на следећем догађају.  

 

6. Останите у контакту. 

Ако сте са неким били у причи пола сата и имате простор за сарадњу, шта је 

природније него да се прича настави након догађаја, поготово  ако сте му нешто и 

продали и он је задовољан Вашом робом или услугом. Не кажу џабе да је далеко 

лакше продати купцу који је већ задовољан Вашом услугом, него неком ко тек треба 

да искуси то искуство.  

 

Желим Вам пријатан летњи одмор и добар ветар Вашој продаји! 

 

Следећа правила Вам могу бити од користи:  

 

Правило 10: Сваки период године се може искористити. 

 

Правило 11: Ваша интернет презентација продаје и када ваши продавци 

спавају. 
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Број 7 - Не гађајте бумерангом 

продавца  

" Ваш највећи конкурент зове се STATUS QUO!" – Stephan Schiffman 

Oве недеље ми се догодио веома интересантан случај. Све је почело седам дана 

раније када сам отишао у једну од најстаријих и највећих информатичких кућа код 

нас. Састанак са директором је био веома успешан. Сазнали смо њихове потребе које 

се у потпуности уклапају у оно шта ми можемо да урадимо. Тражили су да им 

пронађемо Human Resources менаџера. Одлично. Да га уведемо у посао по принципу 

менторинга. Још боље. Тестирање вештина код запослених је већ договорено у 

склопу анализе потреба тренинга. Све у свему, на помолу је био један леп посао, као 

наставак досадашње успешне сарадње. Директор ми је дао визиткарту и договорили 

смо се да му на и-мејл, у року од три дана, пошаљем нашу понуду. 

 

Све је урађено као што смо се договорили. Направили смо понуду и послали је на 

тражени и-мејл. Као следећи корак смо планирали нови састанак на коме бисмо 

разговарали о детаљима.  

Кроз три дана рутински сам позвао директора са јединим циљем: Да закажем тај 

нови састанак. Директор се јавио и у његовом гласу сам осетио онај благи прекор уз 

питање: „ Шта се дешава са Вашом понудом?“. „Послао сам је, као што сам и обећао, 

у року од два дана“. „На који и-мејл?“ Проверавали смо слово по слово адресу и 

моментално сам на исту адресу поновио допис. Плус, послао сам на још једну адресу 

особе унутар фирме. Позвао сам га за пет минута. „Ништа“. И на другој адреси још 

једно: „Ништа“. Ово је већ постало озбиљно!  
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Моментално сам одштампао понуду и послао је факсом. То је напокон уродило 

плодом и договорили смо се за састанак.  

 

Али наведени догађај ми није давао мира. Све ми је личило на класичну ситуацију 

када директор жели да „откачи“ продавца. Заиста нема једноставнијег начина да 

прекинете ентузијастичног продавца него да му кажете да Вам је то јако 

интересантно и да Вам пошаље мало материјала, па ћете се чути. Онда када 

продавац поново позове, ако и успе да дође до Вас, једноставно кажете да ништа 

није стигло. Чудно? Сви рачуни стижу. Пословна пошта стиже за 24 сата. Све стиже, 

само нема те понуде.  

 

Али овде није био тај случај. Знамо се. Имамо добру сарадњу. Познајем 20 људи из 

те фирме. Барем 15 људи је било на нашим тренинзима. Једном у три месеца свима 

њима пошаљем и-мејл са, по мом мишљењу, интересантним новостима из Срме. 

Они то добију и ... а ко ми каже да они то добију? 

У том тренутку су коцкице почеле да се слажу. И схватио сам. Пре две године ми је 

један од колега из те фирме послао допис којим тражи да га скинемо са наше 

мејлинг листе. То смо и урадили, али је он очигледно хтео да се 100 % осигура и 

поставио је нашу адресу на филтер на њиховом серверу. Од тог тренутка, у тој 

фирми, нико више није могао да добије допис од нас.  

 

Резон је био јасан. Када нам буду биле потребне услуге Срме, МИ ЋЕМО ВАС 

ПОЗВАТИ. До тада не желимо да примамо никакву пошту од вас!  

Овај случај ме је подстакао да проверим и остале фирме у којима је неко тражио да 

га скинемо са листе. Истоветан случај је био у још три фирме. И у све три су особе 

из IT сектора самоиницијативно поставиле забрану за наше дописе.  

 

То ме је подстакло да размишљам о две теме и обе се односе на људе који имају 

овлашћења да стављају адресе на црне листе сервера. Прва, блокирањем 

комуникације са неком фирмом преузима се одговорност за убијање посла. Друга 

тема је да ли се продаја своди на оглашавање у специјализованим часописима и  

медијима.  

 

Блокирање комуникације.  

Својевољно преузимање улоге кербера који ће сачувати службенике фирме од свих 

оних који би да продају: Факс ролне, канцеларијски материјал, летовања и све 

остало. О такозваном спам-у бисмо могли доста да разговарамо, али да ли је и то 

спам ако већ имате сарадњу са неком фирмом? А шта ћемо са колегама које желе да 

и даље будемо у контакту? Пословање је двосмерна улица и ако се прекине сарадња 

са неком фирмом, ваљда се то одрази на пословање обе фирме. Све ми се чини да су 

поједини IT службеници преузели улоге некадашњих „непрелазних секретарица“  
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Друга тема је једна од мојих омиљених тема. Да ли фирме намерно од својих 

продаваца праве пецароше? Односно, да ли се продаја своди на објављивање огласа 

на билбордима, новинама, телевизији и другим медијима и онда чекање да неко 

загризе? Да ли је увек корисније месечно сва планирана средства инвестирати у 

оглашавање или би један део тога могао бити инвестиран у продавце? Неки пут је 

ефикасније организовати продају и циљати тачно у оне који доносе одлуку. Јер веома 

често доносиоци одлука не гледају телевизију, не слушају радио, а на огласима у 

новинама се задржавају просечно 0,9 секунди чак и када су преко целе стране. А ако 

говоримо о билбордима, пад њихових цена ваљда говори о инфлацији њихове 

вредности. Ако смо споменули спам, има ли већег спама од телевизијских реклама и 

билборда.  

 

Али продаја је неуништива. Убеђен сам да је Србији спас у производњи и продаји. 

Мада ако пратимо медије, изгледа да нам је свима спас у спорту, пиву, играма на 

срећу и скидању „тврдокорних мрља“. Зато ће за добре продавце увек бити посла. А 

када имате добре продавце, онда се можете ухватити у коштац чак и са најјачим 

фирмама. Већ годину дана непрекидно ми је у пословању лајтмотив назив 

прошлогодишњег Пакомовог Road show-а: „Не једу велики мале, већ споре!“ Зато 

убаците Вашу продају у пуну брзину.  

 

Надам се да овај текст није дао идеју директорима да моју адресу поставе на црну 

листу на серверу. Чињеница да сте овај текст прочитали до краја, даје ми подстрек да 

има простора за сарадњу. Само Вас молим да ми не кажете да ћете Ви контактирати 

са мном када Вам буду биле потребне наше услуге. Није да Вам не верујем да ме, 

једног дана, нећете позвати. Далеко од тога. Само сам веома озбиљно схватио Stephan 

Schiffma када је рекао: "Ваш највећи конкурент зове се STATUS QUE!" Него, можда и 

Ваш највећи конкурент има исто име. Шта Ваши продавци кажу на то? 

 

Додајте у списак правила и ово: 

 

Правило 12: Уложите новац у добре продавце – исплатиће се.  

 

Правило 13: Блокирање комуникације значи блокирање пословања. 
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„Много више се постигне  лепом речју и пиштољем него само лепом речју!” – Al 

Capone 

 

Продаја и преговарање  

одличан и веома инспиративан текст о преговарању из часописа GM, који је 

написао Бранко Ђаковић, навео ме је да и ја нешто напишем на ту тему. Наравно 

посматраћу га са гледишта продавца. Мада где год се окренемо, непрекидно се 

говори о преговорима и преговарању. Испаде да нам судбина непрекидно зависи од 

тога колико добро ми умемо да преговарамо, односно колико је вешт преговарач онај 

ко нас представља.  

 

А какве то има везе са продајом и продавцима? Свака консултантска кућа има 

одвојене тренинге продаје и вештине преговарања. Скоро увек се та два процеса 

третирају одвојено. Са којим образложењем? Прво се утврђују потребе, а онда 

продаје роба или услуга, а након тога се преговара око услова, количина, термина и 

сл. Све је то лепо подељено, написано и увежбано, али купци веома често терају по 

своме и моментално ускачу у преговарање. Типичан пример: 

 

Купац: „Добар дан. Пошто је овај (сто, компјутер, џак цемента ...)?” 

 

Шта год да продавац каже следи купчева поента: „Колики добијам попуст ако купим 

десет (столова, компјутера, џакова ...)?“ 

  Број 8 - Немојте дати нешто низашта 
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Шта је то? Него шта него да је то преговарање. И било који продавац који уђе у ову 

причу, с правом се може сматрати за преговарача.  

 

А шта није преговарање, а веома често се од стране продаваца, третира као да јесте?  

 

Ево типичног примера: 

 

Купац: „Добар дан. Пошто је овај (сто, компјутер, џак цемента ...)?” 

 

Шта год да продавац каже следи поента из богатог арсенала коју скоро сваки купац 

поседује: „Је л’ може то мало јефтиније?” 

 

Продавац: „Ево ’ајде да смањим за 10 % и то је највише што могу!” 

 

Горенаведено дефинитивно није преговарање. Мада ће Вас продавац непрекидно 

убеђивати како је он успео да прода јер је добро преговарао. Можда је он и поред тих 

10% успео да заради, али није преговарао. А шта је онда то ако није преговарање? 

Одговор је веома једноставан. То је уступак! Продавац је начинио уступак само зато 

да би закључио продају. И то давање уступака је веома чест проблем у продаји. Тих, 

најчешће 10 %, јесте кец који сваки продавац има у рукаву и брзо га спушта чим чује 

да је купац дао приговор на цену. А купци то знају и зато се тако и понашају. И у 

чему је онда проблем? Купци знају за 10 %, а продавци су спремни да тих 10 % дају 

само да заврше посао. Директори су им одобрили да тих 10 % могу да дају ако 

загусти. Проблем је у томе што ће на следећем састанку директор продаје поставити 

циљ који је веома често управо за 10 % већи од претходног. И сада продавац се нађе у 

чуду. Где да нађе тих 10 % додатних купаца на већ презасићеном тржишту.  

 

Одговор је веома једноставан: Немој давати уступке од 10% уколико не постоји 

оправдање у повећању количине, скраћењу рока плаћања, добијању референци ... Или 

да се вратимо на наш наслов: Никада немојте дати нешто за ништа! 

 

Али и ту будите опрезни. Већ је ушао у анегдоту случај када је Кина куповала од 

Боинга авионе. Укратко то је изгледало овако:  

 

Колико кошта један авион? А колико је попуст ако купимо два? А колико је попуст 

ако купимо три? Све у свему на поменути начин успели су да дођу до најниже могуће 

цене као да купују 1000 авиона. И онда су тражили да по тој цени купе неколико 

комада.  

 

А сада, пошто смо се загрејали за преговарање, ево једне лепе приче коју инострани 

консултанти веома радо говоре када је преговарање тема и дође се до теме: Уступци.  

Да не би испало да цитирам неког од њих, послужићу се њиховом методом па ћу 

променити: Име, простор и време, али срж ове веома поучне приче је следећи:  
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Рецимо да се наша прича дешава у деветнаестом веку на Косову. Зима је и велики снег. 

Јунак наше приче, Милош, упутио се по ноћи саоницама у варош да ујутро на пазару 

прода овчије месо. Прескочићу идилични опис зимске ноћи који је познат свима за које 

Лаза Лазаревић није само метафора када на леп начин желе да лоцирају стање свог 

саговорника.  

 

И долазимо до крика који је учинио да Милошеви коњи и без његове команде још јаче 

повуку санке. Вук. О њему је Милош размишљао још од када је кренуо од куће, али 

није хтео да га спомене како га не би призвао. Дошао је он и непозван. Сјурио се са 

планине и већ је у даљини Милош видео његову сенку како граби ка саоницама. 

Ошинуо је коње, али они нису могли брже. Кроз неколико момената је размишљао шта 

да ради, а онда је из вреће извадио један пакет меса и бацио га у мрак. Сенка је стала.  

 

Изгледа да је успео да комадом меса умилостиви неман. Срце му је поскочило од среће 

што је уз мали губитак решио проблем. А онда му се учинило као да поново чује крик. 

Окренуо се и видео сенку. И то не једну него три. Три вука су урлајући грабила ка 

њему. Месечина је обасјавала равницу и сасвим јасно је могао да им разазна тела у 

трку. Били су све ближи и ближи. Није много размишљао пре него што је избацио још 

два пакета меса. Окренуо се да види колико је времена уштедао. За сваки случај 

избацио је још један пакет. Шта је три пакета за три вука? Али овај пут као да се нису 

зауставили. Јесу, јер је чуо како се кољу око меса. Па који су то који сада трче за њим и 

колико их има? Ускоро је могао поново да их све види у чопору. Било их је шест.  

 

Стегнуо је пушку која му је била у крилу и опипао нож за појасом. Да ли да пуца или 

да чека док га не нападну? Хоће ли моћи да се бори са шест вукова. И шта треба да 

уради како би их умилостивио? Зна ли та неман шта је милост или само граби вођена 

животињским нагоном. Варошке куће још није назирао, али је знао да нису далеко. 

Једном је руком држао узде, а другом је наизменично шибао коње и бацао иза себе 

пакет по пакет меса. Више се није ни окретао. Знао је да су ту. Да урлају и да га јуре 

свесни да је слаб, да им попушта и да се не може одбранити.  

 

О месу више није размишљао. Ни о новцу који је требало да однесе кући када на 

пазару прода месо. „Само да преживим”, било му је у глави. Одједном вукови 

ућуташе. Осетили су да је варош близу, да свиће и да нису више тако јаки. Али Милош 

се није окретао. Још увек их је осећао за вратом. А сада га је још више плашила друга 

мисао. Није смео да погледа иза себе јер би видео поцепане, празне вреће у којима 

више није било ни једног јединог пакета меса.  

 

Надам се да је ова прича оставила довољан утисак на све нас који се бавимо 

преговарањем и да никада нећемо направити уступак, а да нешто не добијамо у 

замену. Добра воља, милосрђе, „паметнији попушта“ и друге лепе особине које су код 

нас раширене у преговарању се редовно третирају као показивање слабости.  
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У савременом свету преговарања постоји пословица која каже: „У бизнису не добијаш 

оно што ти припада, већ оно шта успеш преговором да добијеш”.  

На сву срећу, за оне који не воле да науче да преговарају утешно је друго правило: 

„Никада не смеш узети за себе сав новац од неког посла. Мораш и другима дати да 

нешто зараде. Јер ако дођеш на глас да све узимаш, нећеш имати баш много послова“. 

  

Правило 14: Када дајеш, увек нешто тражи за узврат. 
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Број 9 - Обучавајте, пратите и чувајте 

продавце  

„Наш таленат је оно што смо добили од Бога… Оно што ћемо са нашим талентом 

урадити је оно што ћемо ми вратити Богу!”– Leo Buscaglia 

 

Зашто је обука важна    

Једно од најубојитијих оружја Ваше продаје је обука. Као директори и руководиоци 

Ви сте успешни онолико колико су успешни Ваши продавци. У савременом пословању 

маргине су све тање, трошкови су све већи, а и продавци траже све више за свој рад.  

Свака обука коју инвестирате у своје продавце имаће двоструки ефекат.  

 

Прво, усавршавајући сопствене вештине продавац ће свој посао обављати са више 

самопоуздања. То ће за последицу имати чињеницу да ће лакше долазити до 

доносиоца одлука и заказивати више састанака. Све то води ка одржавању више 

састанака, а самим тим и професионалном вођењу тих састанака. Из свега тога 

произилази да ће имати и више закључивања продаја. Он ће бити срећнији и 

задовољнији, а то ће имати за последицу чињеницу да ће заиста бити и успешнији. 

Нисам погрешио редослед. Основна идеја када говорим о продаји је управо та: 

„Будите срећни и бићете успешни“. Ако Вам ово звучи исувише амерички, како Вам се 

чини реалност коју смо пресликали од Американаца, а она гласи: „Играјте лутрију, 

пијте пиво, гледајте фудбал, а за то време жена ће се позабавити тврдокорним 

мрљама“.  
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Што рече један учесник нашег тренинга: „Ко је измислио назив тврдокорне мрље? 

Тако никада нико у Србији није говорио!“ Као што и никада нико није узимао по две 

жваке одједном док телевизијске рекламе то нису кренуле да нам убацују у главу. Само 

ме интересује како се то нико из дуванске индустрије није сетио. А баш би било 

продуктивно: Рекламирати пушење две цигарете, одједном!  

 

Други ефекат који се постиже обуком је чињеница да продавци постају свесни 

сопствене вредности. Ма колико ово изгледало чудно, у великом броју компанија 

продавци не би смели да се закуну да ће у тој фирми бити и за три месеца. Никад се не 

зна. Већ смо утврдили да је Вилфредо Парето и након 100 година у праву.  

 

Наиме, веома брзо у свакој фирми дође се до чињенице да 20 % продаваца остварује 

80% продаје. Што је одлично. Оно што је мање лепо је очигледан податак да 

преосталих 80 % продаваца остварује само 20 % продаје. Е, ту се мора нешто урадити. 

Или отпустити или обучити. И продавци су свесни тога. Или ће их обучавати или ће их 

отпустити. Тај процес није паралелан, тако да уколико Вас неко обучава, велика је 

вероватноћа да Вас неће отпустити. Ту има једна јако лепа аналогија. Почиње са 

питањем. Ако човек на једно ухо чује 50 %, а на друго 30 %, на које ухо му се ставља 

слушни апарат? Тачан одговор гласи: На оно на које чује 50 %. Јер, боље је улагати на 

оно (читај у оног) ко даје боље резултате.  

 

Ту се и наша народна анегдота лепо надовезује: Орао наш сељак са два вола и један 

вуче само тако, а други се непрекидно извлачи. А сељак све време удара оног што 

вуче. Приметио то један намерник па упита: „А што бијеш тог што вуче? Удари тог 

што се извлачи!“ „Е, овог што не вуче, не вреди ни тући“, одговори му сељак. Ова 

прича има још једну поенту коју запослени у фирмама муњевито препознају, па не 

морам да је посебно истичем.  

 

Када је обука добра  

 

У протеклих недељу дана имао сам већ три особе које су ми поставиле потпуно исто 

питање: „А колико су признати сертификати које дајете?“ Када Вам троје корисника 

постави исто питање, то је повод да се озбиљно замислите. Која је вредност 

сертификата или боље рећи која је вредност обуке? Моје је мишљење да је једино 

мерило тржиште и да уколико то што радите, предајете и на тренинзима увежбавате 

има практичне резултате, фирме ће то тражити.  

 

Наравно, не би ме изненадило да се и ту појави нека интернационална институција 

која ће условити да се све обуке код нас морају одвијати по од њихове стране 

дефинисаним условима и од само њих сертификованих тренера. Та сертификација ће 

коштати неколико хиљада евра и то је то. Који ће бити резултати таквих тренинга је 
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мање битно. Далеко је важније да ће се поштовати стриктно прописана форма. Који је 

интерес тих институција није ми проблем да схватим, али интересује ме шта ће 

урадити људи који одлучују о обукама продаваца по фирмама. Да ли ће посетиоцима 

компаније с поносом показивати међународно признате сертификате или ће им бити 

драже да се похвале оствареним резултатима квалитетно обучене продаје? 

 

Јапанци и на то имају одговор. Они кажу: „Боље је један дан бити уз доброг учитеља 

него хиљаду дана провести у учењу”.  

 

Правило 15: Улажите у оног продавца који већ показује боље резултате. 

 

Правило 16: Једино мерило квалитетне обуке су резултати постигнути на 

тржишту. 
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    Број 10 - Колико плаћате Ваше купце?  

„Корисник који није добро услужен, јесте корисник који није заслужен!” – Ron 

Kaufman 

 

Реклама и препоруке  

Данас купци имају избор. Они могу да бирају. И неће нам се тек тако предати.  

Организације, услуге и производи све више личе једни на друге. И то је веома лако 

проверити. Питајте купце по самопослугама да препознају производ који 

свакодневно гледају на рекламама. Знају да је неки прашак или средство за чишћење 

(тврдокорних мрља, наравно!), али не знају који. Једноставно објашњење је: 

Затрпани су!  

 

Само у току једне године компаније у САД потроше на рекламе суму која је шест 

пута већа од националног буџета за образовање. Иначе, та сума је 233 милијарде 

долара.  

 

Морају, јер онај ко не успе да привуче пажњу својих купаца, испашће из игре. А 

мора ли да се троши тако и толико или могу нешто и продавци својом вештином да 

створе? 
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Замислимо да сте срели пријатељицу која Вам каже да је управо окречила стан и да је 

презадовољна. Ангажовала је дизајнере ентеријера (нова услуга код нас) и они су 

дошли, склопили са њом уговор, довели мајсторе и све је завршено у дан онако како 

је и обећано. Све у свему она је пресрећна. И замислимо да је и Вама потребно нешто 

слично. Знате да је нормално да се простор окречи на сваких неколико година, али 

када помислите шта Вас све очекује, лакше Вам је да тај посао одложите. Али Ваша 

колегиница каже да је све протекло како треба и да чак ни ходник у згради није 

испрљан. Шта ћете урадити? Ако овај пут елиминишемо одлагања, можете да 

урадите две ствари: Или ћете погледати огласе или ћете позвати пријатељицу и 

тражити број телефона тог који је успео њу да усрећи.  

 

Па наравно да ћете послушати њену препоруку. Лична препорука је нешто што има 

далеко већу снагу од било које рекламе. Рекламама смо затрпани па на њих и 

огугламо. До одласка на починак просечни Американац одгледа 247 реклама. А од 

кад почне да имитира родитеље држећи управљач у руци па до пунолетства, кроз 

дечји мозак прође 350.000 реклама.  

Препорука пријатељице је већ нешто друго. И замислите сада тог дизајнера 

ентеријера или молера, колико он у овом случају улаже у маркетинг? У новцу рекло 

би се ништа. Ко продаје његове услуге? Ваша пријатељица! А колико је он за то 

плаћа? Одговор је опет - ништа!  

Ово звучи веома добро па хајде онда мало и то да рашчивијамо.  

 

Коришћење снаге препоруке у Вашем бизнису 

 

Постоје два начина на која можете да вршите промоцију свог бизниса коришћењем 

снаге говора од уста до уста, односно препоруке. Или ћете Ви ићи од једног 

потенцијалног корисника до другог или ћете их на неки начин навести да они говоре 

о Вама.  

 

Очигледно је лепше да неко други говори колико смо ми добри, па да почнемо са тим. 

Дакле како навести наше кориснике да нас хвале? Најкраћи одговор би био: 

Превазиђете њихова очекивања. Једноставно, зар не? Али ту постоји неколико 

потешкоћа. Прво очекивања корисника су веома често нереална, а друго та њихова 

очекивања се свакодневно мењају, баш као и њихове потребе. Шта друго да Вам 

кажем него да је потребно проводити више времена у сазнавању потреба корисника. 

Џон Чемберс, председник и CEO Cisco Systems, проводи 80 % свог времена у 

разговору са корисницима, што захтева и од својих потчињених, додуше у нешто 

мањем проценту, јер би у преосталих 20 % времена било немогуће урадити све оно 

што од њих очекује. На њега се надовезује Стив Леонард који каже да је купац који 

има примедбу његов најбољи пријатељ. Дакле, што смо ближи корисницима, и то по 

могућству оним незадовољним, то смо ближи и реалној слици њихових потреба и 

очекивања. Што би генерал Џорџ Патон рекао: „Никада не знате шта се на ратишту 

дешава, све док не чујете звиждук метака!” 
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Код великог броја фирми корисници су навикли на веома низак ниво услуге тако да 

шта год професионално урадимо, то ће да превазиђе њихова очекивања. Ипак ако сте 

позната фирма, па још и интернационална, ово Вам неће помоћи, јер у таквом случају 

корисници имају далеко већа очекивања која су такође, веома често и нереална. То 

што се неко запослио у интернационалној компанији и што су му показали како сада 

мора да долази очешљан и у оделу на посао, не значи да је одустао од стандардне 

наредбодавне комуникације са корисником која почиње са: „Мораћете...” За то ће 

заиста морати да прође која обучавана генерација па да и то уђе у генетски код.  

 

Награђивање муштерија 

Можемо да им дамо неки поклончић. Ту су компаније већ постале довитљиве па, на 

пример, уз продати софтверски пакет добијате и стазу за миша или качкет са логом 

фирме. Стаклене перле и ђинђуве су потрошене на Индијанце па је ово остало. Мада, 

уколико тај поклончић нисте најавили већ је то мало изненађење за купца, онда сте 

веома једноставно успели да превазиђете његова очекивања. Он ће свима причати 

како је задовољан Вашом услугом и нови корисници ће долазити. Ствар је у томе што 

ће и они с правом очекивати да добију качкет или шта било јер су чули да се то код 

Вас добија. А Вама је циљ да и њихова очекивања превазиђете. И шта онда да 

радите? Да им дајете два качкета?! Пратећи промотивни материјал. Чини се да доба 

роковника и хемијских оловака никада неће прохујати. Али да ли данас неко с 

поносом прича како је добио хемијску оловку? Можда ако је заиста вредна, али ако 

желите да дате нешто својим корисницима, дајте им нешто неуобичајено, нешто о 

чему ће причати. А и у том случају, шта год урадили, имате највише месец дана 

предности у односу на конкуренцију. Јер и они желе део колача и веома брзо се 

заборави ко кога копира. Сада сви дају стрес лоптице и хајде да видимо ко се сећа ко 

је први с њима кренуо.  

Може Вам бити од користи и наш лични пример. Од прошлог месеца смо кренули да 

након тренинга нашим корисницима дајемо специјалан ДВД са тренинга. Знам да 

снимање тренинга није ништа ново, али ово јесте. Снимак се састоји од неколико 

спотова. Значи у позадини је музика, а садржај су фотографије и кратки филмови са 

обуке. Кад год пожеле да погледају филм, а пожелеће, јер је интересантан и духовит, 

корисници ће се сетити и нас. Још ако некоме и покажу материјал, ето лепоте. Мора 

бити забавно, интересантно и подстицати кориснике да филм показују и другима. Јер, 

сваки поклон ако заврши у фиоци, а да није некоме показан, као да није ни дат.   

 

Занимљива и духовита прича уместо поклона 

 

Веома често причање интересантних прича је ефикасније од поклона. Али прича 

мора бити убедљива и лепљива тако да купац просто мора да је исприча. Убрзо, ако је 

прича добра о њој ће причати као што причају о голу који је маказицама постигао  
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Роналдињо. Ако немате такве приче, шта да Вам кажем него измислите их! И 

испричајте их својим корисницима. Наравно, одлично је ако је прича и духовита. 

Духовите ствари данас продају све, па чак и животно осигурање. Сигурно се још увек 

сећате духовитог серијала „Да не чује зло!” који је право освежење у односу на 

класичну триологију (држава која своје грађане навлачи на лутрију, претходно се 

побринувши да су отупели од пива и ослобођени свих тврдокорних мрља). Кад год 

испричају неку духовиту причу, Ваши купци ће морати да кажу где су то чули, ако 

већ није из самог контекста очигледно да се ради о Вашој фирми и Вашим 

производима.  

 

Приликом снимања филма „Господин и госпођа Смит“ новинари су на све стране 

провлачили љубавну причу у успону о Анђелини Џоли и Бреду Питу. Да није било 

њихове романсе, али и приче о њој, далеко мање људи би било заинтересовано да 

одгледа филм.  

Додатна информација је такође прилика да се свом купцу урежете у сећање. То може 

бити податак о историјату Ваше фирме. Ово је поготово интересантно ако долазите 

из мале средине. Сви Ваши суграђани сећају се тренутака када је Ваша фирма била 

само Ваш сан и сматрају да је Ваш успех и њихов успех. Сигурно ће до бесвести 

понављати причу како су Вам позајмили 500 марака да сакупите паре за први 

компјутер или сличан почетак успешног бизниса. Ако још имате срећу да нисте 

повезани са неким од претходних или садашњих система, Ваша прича може бити 

понављана и понављана све док не уђе у локалну легенду.  

 

Комуницирање визије компаније уместо личних интереса 

 

Ево једне лепе приче (за зимско вече). Године 1996. Sabir Batia је био само један од 

хиљаде индијских имиграната који је покушавао да уновчи своје IT знање. Приметио 

је колико људи имају проблем у међусобној комуникацији, јер су ригидни системи 

заштите између компанија блокирали скоро све што је имало атачмент. Такође, људи 

су непрекидно (с правом) имали осећај да неко од претпостављаних увек може да 

погледа шта су они то и коме писали током радног времена. Помислио је како би било 

лепо када би свако могао поред своје компанијске да има и неку приватну и-мејл 

адресу. И да са те адресе шаље и прима шта год пожели. Имао је свој сан и створио је 

Hotmail. Данас нам звучи невероватно, али до пре само десет година приватне адресе 

су заиста биле сан за велику већину корисника. Господин Батиа је пример и за 

мотивисање запослених. Сигуро не би успео тако брзо да оствари своју идеју да није 

добро награђивао своје запослене. Није имао паре, али је успео да тај сан, уз малу 

помоћ акција, подели са својим запосленима. То је за последицу имало да је продајом 

компаније успео да од пола својих запослених створи доларске милионере. Што је 

јако леп резултат за мање од две године посла. Само није ни то без последица. Толико 

пута је запосленима понављао свој сан да је зарадио надимак „проповедник”.  

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 43 



Мери Кеј је имала сан да створи компанију са „неограниченим потенцијалом за 

жене!”.  

 

Сем Волтон је имао сан да направи радњу где ће „обични људи куповати исте ствари 

као и богати!” 

 

Волт Дизни је имао сан да направи место где ће „људи бити срећни!” 

 

Зато су и успели да поведу своје запослене и да се они осећају као да учествују у 

Божјој мисији.  

 

Упоредите то са оним класичним „Хајде да (за мене) зарадимо пуно пара!”  

Очигледно је да се оданост купаца и запослених некада подразумевала. Купци су 

волели бренд као што су волели Звезду или Партизан. Данас се оданост мора 

платити. 

 

Из свега горенаведеног очигледно је да је све тања граница између купца и продавца 

и да веома често ми плаћамо купцу да би купио баш од нас. Ако неко мисли да је тако 

само на Западу, навешћу само локалне примере.  

 

Некада су људи плаћали да би ишли на снимање ТВ емисија. Данас их телевизије 

плаћају да би присуствовали емисији и аплаудирали када им се да знак. Тужно, али 

изрази оних људи у публици као да кажу: „За те паре ћу само да тапшем, а ако хоћете 

да ме видите одушевљеног, за то ћете морати још мало да се отворите!”. Али то је 

само први корак. Сада имамо већ и бесплатне новине. Изгледа да су штампани медији 

први схватили да томе што чита њихов оглас треба и платити. Следећи корак ће бити 

да му се заиста и плати то што чита новине (огласе). Људи ће узимати новине и за то 

ће бити плаћени.  

 

А када до тога дође, бићемо само корак од тога да нама телевизија плаћа месечну 

претплату за гледање телевизије. Јер за толики број реклама којима смо затрпани, 

какав год да је квалитет програма није пристојно тражити, већ давати новац. Молим 

да се запамти да сам ја то први патентирао. А док се то не деси, свео сам гледање 

телевизије на минимум. Нећу да неко бесплатно трује мој мозак рекламама. 

 

Јер и ја сам купац. А ако хоће да купим њихов програм, е па мораће да ме плате.  

 

Правило 17: Задовољан купац је најбоља реклама, само га подстакните да прича. 

 

Правило 18: Привуците купце несвакидашњим, необичним поклоном о коме ће 

причати. 
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   Број 11 - Данас AIDA није довољна 

„Потребно је мање времена да се ствари ураде исправно него да се објашњава 

зашто су урађене погрешно.” - Henry Wadsworth Longfellow 

 

Савремена продаја и купац  

Када са директорима фирми разговарам о тренинзима продаје, веома често се 

срећем са следећим коментаром: „Знам, ја сам то слушао. Деведесет и неке, док 

сам радио у ...,  једна жена је говорила о методи AIDA. То је много добро.” 

 

Тек толико да обновимо градиво, AIDA је акроним уведен на тренинзима продаје 

касних 50-тих, како би продавци лакше запамтили шта им је чинити када се нађу са 

потенцијалним купцем. Прво је потребно да привуку његову пажњу (А – Attention), 

затим да код њега побуде интересовање (I – Interest), па затим жељу за производом 

(D – Desire) и онда да крену у акцију (А – Action). 

 

Наравно да су поменути принципи и данас актуелни, јер хајде да посматрамо неког 

купца. То нам неће бити тешко, јер сви смо ми купци. Прво, неки производ мора да 

нам привуче пажњу, па да код нас побуди интересовање, онда се код нас појави 

жеља за поседовањем и на крају крећемо у акцију. 
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Али ни продаја није као што је некада била. Методе које су већина садашњих 

успешних руководилаца примењивали када су почињали да се пењу у хијерархији 

продаје, отприлике пре једно пет до петнаест година, сада нису довољне.  

Познавање производа никада није било довољно. Мада пре десет година могли сте 

купца фасцинирати набрајајући му шта све Ваш производ може. Данас, тај исти 

купац је добро претражио интернет и велика је вероватноћа да је направио упоредни 

преглед Ваше понуде и понуде још неколико фирми.  

Потенцијални купац данас жели детаљну информацију, шта он добија инвестирањем 

сопственог новца и колико ће бити потребно времена док му се тај његов новац не 

врати.  

Ни придобијање пажње данас није више довољно. Пре, ако сте успели да дођете до 

„главног“, имали сте велике шансе да завршите посао. Данас су потенцијални купци 

постали софистицирани, шта год да под тим подразумевате. А лепо звучи. Мора му се 

предочити на који начин се то што Ви продајете уклапа у његове специфичне 

потребе.  

Не очекујте да ћете имати баш пуно времена на располагању. Продајне презентације 

су данас све више налик рекламама на телевизији. Изгледа да ни овај текст не може 

проћи, а да не споменем рекламе. Дакле, замислите сада неког Вашег продавца као 

учеснике реклама и кажите да ли би он био у стању да у 30 секунди „набаци 

емоционалну удицу“ потенцијалном купцу, било ког производа. Ако је одговор ДА, 

онда сте на правом путу. Ако је одговор НЕ, онда се определите да га или обучите 

или отпустите. И сада ћете се можда изненадити ако кажем да је у далеко већем 

проценту боље отпустити. Када ово кажем, истурам испред господу Маркуса 

Бакингама и Доналда Клифтона, који су аутори књиге: „А сада, откријте своје добре 

стране“. Поменута двојица кажу да се већина савремених организација заснива на 

следеће две погрешне претпоставке о људима: 

 

1. Сви можемо научити све што је потребно да постанемо стручњаци за било шта. 

 

2. Највећи простор за развој лежи у нашим слабостима.  

 

Није баш да свако од наших запослених може да буде добар у продаји и није паметно 

трошити време и средства да би код некога подигли на жељени ниво нешто што не 

постоји. 

Оно што код купаца данас пролази су управо те „емоционалне удице“. Ако Ваши 

продавци нису у стању да направе те удице, покажите им како се то ради. Али будите 

свесни народне мудрости да „није свако Туре за везира“. 

 

Како да затворите продају  

 

AIDA Вам даје савет како да привучете пажњу, али како доћи до доносиоца одлуке 

који може да одобри поруџбину. И-мејлом  тешко да можете доћи до њега. 

Телефоном мало лакше, али и даље доста тешко. Они као да су изоловани од 
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контакта са спољним светом, плус и они читају, иду на тренинге и знају како да се 

ефикасно реше амбициозног продавца. Решење је у „помоћи пријатеља“, односно у 

нашем случају задовољног корисника. Нека он обави позив уместо Вас, и исприча 

колико је задовољан Вашом робом или услугом. Веома често ово је најбољи начин, а 

уједно и најједноставнији. 

 

Ако говоримо о жељи, сетимо се да, када смо били деца, довољно је било да нешто 

јако пожелимо и у својој машти већ смо то имали. 

 

Неко пре, а неко касније научили смо да није довољно пожелети, већ је потребно 

планирати и радити како би се жеље оствариле. Наравно веома често ту су још неки 

који имају исте жеље као и ми па их називамо конкуренција. Знамо да купци доносе 

одлуку под емоцијама, а логика је ту само у својству подршке. Такође, мање од 20 % 

одлука о куповини доносе се на основу цене.  

 

И поред методе AIDA, веома често током процеса продаје продавци немају јасан план 

како акцију довести до затварања продаје. Уместо тога иду куда их разговор води 

надајући се да ће купац на крају сам себи продати. Може се и овако продати, али 

скорија истраживања су показала да потенцијални купци просечно седам пута кажу 

„НЕ“ пре него што кажу „ДА“. А што је још интересантније 80 % продаваца одустане 

већ код првог „НЕ“ које добију. Надам се да ће их овај показатељ мотивисати јер се 

може десити да су одустали већ када су надомак циља.  

 

Свако „НЕ“ након кога одустану значи да ће морати још више да се потруде како би 

остварили сопствене квоте. За руководиоце продаје то значи да је обавезно да сваки 

од продаваца буде упознат са јасним (корак по корак) процесом продаје.  

 

Само на тај начин свако ко се бави продајом може бити сигуран да у сваком тренутку 

продајног циклуса ради оно што је у том тренутку најпродуктивније. 

 

О чему још морамо водити рачуна током процеса продаје говорићемо у следећем 

тексту. До тада желим Вам успешну продају и сетите се великог Мајкл Џордана: „Ако 

се нађете испред зида немојте се повлачити. Нађите начин да се попнете на њега, да 

прођете кроз њега или га једноставно обиђите”. 

 

Правило 19: Данашњег купца треба посматрати као информатички софистици-

раног клијента па и пруступ продавца треба да буде адекватан. 
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Број 12 - Продавац, забављач  

или уваљивач  

„Само они који ризикују да оду предалеко, могу сазнати колико далеко се може 

отићи” -Thomas Stearns Eliot 

 

Духовитост продавца 

Радити тренинге продаје је изузетно интересантна ствар. Од сваког човека може се 

понешто сазнати, а провести осам или више сати са десетак продаваца је веома често 

интересантније него посматрати такмичење комичара. Морају ли продавци да буду 

духовити? 

Ако мало погледамо око себе и присетимо се људи који се баве продајом, а остали су 

нам у сећању, одговор се сам намеће. Добар продавац дефинитивно мора да буде 

духовит.  

 

Чак, може се рећи да купци од њега то и очекују. Купци су као деца, ако дају новац за 

компјутере, зашто да уз њих не добију и чашицу духовитог разговора са шармантним 

комерцијалистом.  

Искусни комерцијалисти то знају и одувек су знали. И за то им није била потребна 

инострана литература, а ни тренинзи. Деценијама су комерцијалисти записивали 

вицеве и локалне анегдоте у свеску и онда пред састанак бирали шта да употребе на 

следећем директору. Да ли виц о Муји и Хаси или онај о Црногорцу? После, када су 

се појавиле специјализоване књиге вицева, све је било далеко лакше.  
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Све горенаведено има и своје психолошко оправдање. У првој фази продаје 

неопходно је потенцијалног купца отворити. То значи да га продавац мора опустити и 

ослободити од његових веома често реалних предрасуда да је испред њега још један 

класични продавац који жели да му ували најскупљу робу. Зато се и каже да продавац 

прво продаје себе, па тек онда своју робу или производе. 

Наравно и ту морају постојати границе. Је л’ како створити опуштену атмосферу, а у 

исто време бити интересантан?  

 

Укључивање купца у процес куповине 

 

Основни одговор гласи: Купац се мора укључити у сам процес. И ту је свеједно шта 

се продаје. Ко год је успео у продаји, знао је то правило. Од продаваца који Вам дају 

каталог у руку, па све до оних који Вам пружају усисивач да Ви видите како је то 

једноставно. Чим уђем у продавницу у којој ми током разговора продавац гура нешто 

у руку, знам да је ту била обука и да продаја мора да буде успешна.  

 

Јер ми купци смо као деца. И када одрастемо волимо да добијамо нове играчке. А још 

када нам се једном нешто да у руке, већ од тог тренутка га сматрамо својим 

власништвом. Зато су у продаји и измислили принцип продаје назван „кученце“. 

Основа приче је једноставна. Одувек деца воле да се играју са кућним љубимцима. Та 

страст може да се пореди са оним осећањем које имају мајке док чисте за тим истим 

љубимцима. Добро, очеви се навикну, а по неки још и уживају да те љубимце, рано 

јутром, пре посла, шетају.  

 

И дакле, замислимо ту ситуацију. Дете држи кученце у рукама и молећиво гледа у 

мајку која већ види како та пуфнаста лопта оставља длаке по каучу, а о физиолошким 

продуктима и да не говоримо. Отац би још и прихватио шетње док је лепо време, али 

кад захладни, не хвала. И ту наступа оно чувено натезање од кога продавци осете да 

им ниче брада иако су се јутрос фино избријали. Деца су већ у сузама, али мајке су 

непопустљиве. То је ситуацији која се може поредити само са оном када у нашим 

кафанама крене потезање за новчанике ко ће да плати. И у таквој ситуацији у једном 

тренутку је неком генијалном продавцу пала на памет спасоносна мисао. Тада је он 

рекао следеће: „Хајде да урадимо овако. Узмите ви куче на неколико дана. Па ћете 

видети да ли прља и колико ће вам сметати у кући! Ако не будете задовољни, вратите 

га, а ја ћу Вам дати паре!“ Идеја је заиста фер и задовољава све стране што је веома 

чест случај. У чему је онда цака? Па зато што продавац зна да једном када се кученце 

уведе у породицу, више нема повратка. Деца су му већ дала име и простор где ће 

спавати. Мајка га све време држи у наручју, а отац је пресрећан што се све тако мирно 

завршило. Наравно да о повратку кученцета у продавницу више нико и не размишља.  

 

Сада сигурно имате пред очима све оне рекламе у којима се од купаца очекује да возе 

собне бицикле, фарбају зидове или косе траву. Сви се они лудо забављају док сецкају,  
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гурају, размазују или окрећу. И наравно на крају купују. И то не само на телевизији 

већ и у реалном животу. Сетите се оних црнпурастих продавачица на Зеленом Венцу. 

Колико пута су Вам угурале кишобран или веш у руке или још боље у торбу ако је 

случајно имате. Принцип је исти, било да сте у луксузном салону или на улици. 

Њихово је да Вас укључе, а Ваше је на крају само да задовољно платите, јер сте 

пронашли оно што Вас чини срећним.  

 

Потенцијални купац који је укључен у процес продаје је већ на корак од куповине. И 

што више купчевих чула успете да укључите, већа је шанса да ће он купити. Све ово 

звучи логично, зар не? Можда Вама, али не и власнику продавнице који је на 

инструменте поставио духовит натпис: „Молимо Вас да ме не дирате. Ако желите да 

ме купите, позовите продавца! Хвала.“ Нажалост, овај власник, иако духовит, није 

схватио шта је то што привлачи купце. 

 

Купце генерално нервирају две ствари: 1. Нападни продавци и 2. Продавци којих 

нигде нема, а потребна им је информација о производу. У нашој ситуацији продавац 

је гарантовано заузет, а купцу је лепо послао јасну поруку да се производ не сме 

дирати. Ако купац не дира производ, веома мала је вероватноћа да ће га купити. 

Добро, можда ће купац у неком тренутку и позвати продавца да му он свечано уручи 

тај инструмент, па да буду испоштована сва правила игре. Али то се могло постићи и 

са духовитијом поруком. На пример: „Заједно створићемо дивну музику. Молим Вас 

позовите продавца да почнемо да уживамо“ или „Од тебе ћу направити звезду.  

 

Молим те позови продавца да чујем шта знаш“ или „Моје жице су усамљене. Молим 

те позови продавца и оживи ме“. Ако баш купац мора да се обрати продавцу како би 

пробао инструмент, отприлике тако нешто би било занимљиво. Мада сам уверен да 

сваки пут када се купац сам ухвати за предмет који се продаје, учинио је велики 

корак ка куповини, па га на то треба подстицати. Исто правило се може применити и 

при продаји било ког производа. Да ли је било коме од продаваца рачунарске опреме 

пало на памет да поставе поруку која ће подстицати купце да ставе прсте на 

тастатуру компјутера или да узму МП3 у руке и чују музику? Надам се да ће до свих 

који нешто продају доћи порука Bear's продавнице намештаја у Флориди који су 

поставили јасну поруку: „Ово није музеј! Подстичемо Вас да додирујете намештај. 

Чак, молимо Вас да га дотичете. Да проверавате. Да питате. Ако желите, седите или 

лезите. Извлачите и развлачите. Што нас боље осетите и упознате, то ћете нас више 

волети.“ Шта додати овој поруци? Ко год има продавницу, добио је јасан путоказ шта 

купци желе.  

 

На свакој нашој понуди за обуке коју пошаљемо потенцијалним корисницима налази 

се текст који је рекао Конфучије: „Ја чујем и ја заборавим. Ја видим и ја памтим. Ја 

урадим и ја знам.” 
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И зато следећи пут када у Вашу продавницу уђе купац спреман да додирује предмете, 

нека се на лицу Ваших продаваца појави осмех. Пола посла је већ обављено. Људи, а 

посебно купци запамте: 20 % онога што чују, 30 % онога што виде, 50 % онога што 

чују и виде, а чак 80 % онога што чују, виде и ураде. 

 

Све ово сигурно функционише у продавници, али како се то може применити на 

састанку? Шта тамо директор са којим разговарамо може да додирује и како њега да 

укључимо? Ето теме за размишљање до следећег текста. 

 

Правило 20: Духовит продавац ће брже опустити и придобити потенцијалног 

купца.  

 

Правило 21: Купац који проба производ, пре ће се одлучити да га купи. 
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Број 13 – Зашто сви воле Катарину? 

„Наша највећа опасност није да ћемо поставити циљ исувише високо и нећемо га 

достићи, већ да ћемо га поставити ниско и лако га постићи.” – Микеланђело 

Главни јунак ове приче је Катарина. Она ради у фирми која се бави продајом чаша.  

Има 27 година и студира политичке науке. Још увек нема две године стажа. Није 

удата, али то планира, као и децу. Пре овог посла последњих десет година је радила 

за шанком. Обавезно касни на посао.  

  

Кратак CV који сам навео довољан је да је одбије било која фирма која тражи неког 

ко би продавао производе. Сигуран сам да би тешко добила чак и кредит за стан код 

било које од банака. 

  

Ипак, она је пример одличног продавца. И не само то. Она развија јако добре односе 

са колегама из других и унутар саме фирме, са власницом, као и са свим садашњим, 

прошлим и будућим купцима.   

  

И што је најинтересантније, сви је воле. Од газдарице која се стално брине да ли се 

исправно храни до купаца који купују код ње чак и када је њена цена виша. Сигуран 

сам да вреди чути у чему је тајна њене продаје. 

Разговарајући са њом дошао сам до закључка да она све оно што каже теорија 

продаје спроводи у дело, иако никада није прочитала неку од тих књига, била на 

тренингу или се пре овог посла бавила продајом. Плус, када је посматрате, видите да 

воли да продаје чаше. Што је мало чудно, јер ретко ко од нас је имао идеју да ће 

једнога дана, када порасте, бити продавац чаша.  
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Брус Ли није постао познат као гуру продаје, али се његова констатација да је 

успешан ратник просечна особа са ласерским фокусом у потпуности може 

применити на Катарину. 

  

Како Катарина проналази купце за своје чаше? Пре свега, добро је да знамо да је 

њена директорка мишљења да је маркетинг нужно зло. Добро, можда није нужно, 

али је зло сигурно. И да се рекламирају само фирме чији производ је лош.   

  

Зато сваки човек који уђе у њихову продавницу је потенцијални купац. Ово је 

констатација која се супротставља увреженом мишљењу продаваца да људи који 

улазе у продавницу, осим ако не кажу одмах шта хоће, углавном су ту дошли да би 

потрошили сопствено, али и продавчево време. 

Па, Катарина мисли другачије. Ево илустрације. Пролазник је ушао у њихову 

продавницу тражећи уредништво једног часописа. Она није знала где су њихове 

канцеларије, али се сетила да је један њен рођак писао за тај часопис. Замолила је 

посетиоца да седне док она дође до информације. И убрзо дошла је до податка. 

Успут је ушла у причу са посетиоцем и сазнала да је он из једне од највећих 

маркетиншких агенција. Очигледно он није неко ко би могао да купи чаше, али јој је 

дао име колеге, који би јој већ могао значити. Посетилац се захвалио на адреси коју 

је добио и отишао. Шта је Катарина урадила након тога? Позвала је колегу из те 

маркетиншке агенције вођена веома јасном логиком. Маркетиншке агенције својим 

клијентима једноставно могу као промотивни материјал препоручити брендиране 

чаше. Свима је  познато да они стално организују разне журке где би се сигурно 

лепо уклопиле и чаше са њиховим логом. Као потврду томе, од свог новог клијента 

(највеће маркетиншке агенције код нас) пре неколико дана је сазнала да је на 

коктелу, који су направили за компанију која производи воду, од 600 брендираних 

чаша током коктела нестало 180. Гости воле чаше. А украсти брендирану чашу и 

није грех. Све у свему биће поруџбине за још чаша.  

Веома често млади људи се држе правила да на посао иду због плате, а да њихов 

живот наступа када им се заврши радно време. Овде је другачији пример. Сви који 

су је упознали сазнали су да она продаје чаше. А како се одвајкада људи друже уз 

чашицу (каже се: Дођи на чашицу разговора!), увек је прилика да се чаша загледа и 

прокоментарише било да је њена или од конкуренције. И сваки излазак у град је 

прилика да се посети кафић који је њен корисник или који ће то тек постати.  

 

Током сазнавања потреба купца, прво се распита са киме су до сада радили. Да ли 

имају архитекту или неко други бира чаше? Сазна потребе и рокове. Да ли имају 

спецификацију потреба и ко је тај који доноси одлуку о избору чаша? 

 

Како долази до информације коју користи током продаје? Тако што (активно) слуша 

купце и памти шта су јој рекли. Записује! Од њих сазна све, и то још бесплатно! И 

који су трендови у кафићима, а који у ресторанима. На основу тога ће планирати 

поруџбине. 
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Приликом презентације поређа чаше на сто, онда креће буквално пресипање из 

шупљег у празно, јер угоститељи воле да виде колико стаје течности у сваку чашу. 

Наш народ би рекао: Воле да закидају. Најбитније је да чаша изгледа велика, а да у 

њу мало стане. Такође једна иста чаша може бити и лепа и ружна. Сада је тенденција 

у кафићима да се узимају ружне чаше, у које се раније ништа не би сипало осим 

дечјег крема. Доста је људима класике, елеганције, fancy ентеријера и таквих чаша. 

Траже нова решења (мада лично мислим да је то због цене: Што ружније то 

јефтиније). Ево како и ружна чаша може бити адут у односу на конкуренцију.  

„Купци немају своје ЈА, неодлучни су. Стално траже нешто ново, а то ново тешко 

прихватају и онда се враћају на старо.” Ова констатација ми је била посебно 

интересантна па сам тражио објашњење. Пример: Познато је да се коњак служи 

загрејан, тако да је неопходно имати две чаше од којих једна има функцију бојлера. 

Конобари то не воле, јер имају више посла. Газде то не воле, јер морају да купују 

више чаша и шта су урадили? Кренули су да служе коњак хладан баш као што је 

тренутно модерно у једном од модерних ресторана. То ће трајати све док им се не 

буде два пута десило да муштерије одбију тако сервиран коњак и вратиће се на старо 

опробано правило.  

  

Зато је неопходно да продавац тачно зна све предности производа који продаје и како 

ће се он користити.   

  

Приликом продаје увек на столу држи чаше о којима говори. Чаша је на дохват руке 

купцу, чиста и добро осветљена. Наравно да ће је свако од њих узети у руку, али ће 

нешто попити из ње тек када се посао заврши. 

 

Како она затвара продају? Када се купац определи за чаше, неопходно је што пре дати 

им коначну понуду. То значи да веома брзо мора сабирати и рачунати проценте. То је 

тренутак када им доноси кафу, јер зна да тада морају да остану, и да ће уз опуштеније 

ћаскање уочити реакције на цену и пролазност понуде.  

  

Како одговара на питања купаца? Иако имају добар избор, веома често од купаца се 

чује коментар: „Је л’ ово све што имате?” Ово је питање које излуђује продавце, али 

она је смислила елегантан одговор: „Са овим избором подмирили смо пре неколико 

дана отварање хотела”. Значи, примењује кратку причу плус приговор пребацује на 

шалу, пре него што га распрши. 

  

Интересовало ме је како она даје одговор на приговор: „Ваша роба је скупа!“ Њено 

мишљење је да свака класа чаша има своју цену. Плус, користи методу бумеранг, 

дајући примере да се локалима више исплати да купе квалитетније чаше, јер код 

клијената које снабдевају већ десет година лако могу проверити да неупоредиво дуже 

трају него да свакодневно купују јефтиније. Уз констатацију да немају толико новца 

да купују јефтино.  
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Зато и њих негује. Са ривалима на тржишту најчешће прво ствара мале договоре да 

би се створило поверење, што значи размењује информацију о добављачима и 

купцима: Ко од њих није добар платиша, ко је редован у снабдевању и колико робе 

повлачи.  

  

Стално прати шта раде друге велепродаје и ту веома често користи технику коју је 

сама назвала „Родитељ лошег ђака”. Већина људи из продаје се хвали како им иде 

јако добро. Како су управо опремили неки хотел или ресторан. Слично као што се 

родитељи међусобно хвале како им деца постижу успех у школи, свирају клавир, 

играју кошарку и сл. И увек се ту нађе неки родитељ који каже: „Ја не знам како ви то 

успевате. Онај мој је тотални идиот. Неће да учи. По цео дан је на улици и игра 

фудбал. Ништа од њега неће бити”. Брижни родитељи тада крену да му дају савете 

шта треба да ради са дететом. То је Катаринин патент. Њена основна прича је да су 

пред затварањем. Да директорка каже да ће им свима наћи посао у посластичарници 

коју ће отворити чим затвори продају чаша и да је она због тога очајна. Наравно да 

људи из конкуренције моментално крећу да је теше и да причају шта би могла да 

уради. Катарина то памти и примењује. И она се некада хвали, обично када јој се 

други жале да је немогуће наплатити дугове,  она такве проблеме нема. 

  

Како Катарина утерује дугове? Код куповине каже: „Плаћајте колико имате. Само да 

видимо да постоји добра воља са Ваше стране”. Купци је уважавају и плаћају кад год 

имају. Никада им не прети, али примењује принцип доброг и лошег полицајца: 

„’Ајте, молим Вас, платите, она моја директорка тужи фирме и за много мање паре!”   

  

Такође у разговору са свима њима посебну пажњу обраћа на то шта ко воли, и још 

важније шта ко не воли, и то памти да се сутра не би њима замерила. Ово је посебна 

прича која се уклапа у показивање емпатије са саговорником. 

  

У претходном тексту причали смо о комерцијалистима који воле да причају шале. 

Као потврду тога, Катарина ми је испричала виц који њен колега Милош из 

комерцијале прича од ресторана до ресторана и од кафића до кафића. „Уђу два 

конобара, један седне за бар, други за Улцињ”. Катарина не воли овакве пошалице на 

послу, зато их она и не користи. Њено искуство је да купци од ње не очекују да прича 

шале, али и те како добро реагују када их она пусти да сами испричају анегдоту. 

  

Због поменутог Милоша није јој тешко да однесе „посао” кући како би он могао 

снабдети кафиће и дискотеке у последњем тренутку. Како би знали који је то Милош, 

ево још једне његове пошалице по којој га препознају власници кафића и којом их он 

отвара током продаје: „Раде два конобара. Један сипа, а други хоботница!” 

 

Неговање купаца јој је изгледа урођена особина. Након сваке куповине, Катарина 

позове купце и пита их да ли су и колико задовољни њеним чашама. Такође, пита их 

да ли имају неку рекламацију. 
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За крај сам оставио пример достојан уџбеника. На столу држи једну посуду пуну срче 

од разбијене чаше. Која је функција те срче? Како је извесно да ће се све то што им 

прода некада разбити, бар им је утешно што се од те чаше не може посећи нико јер је 

од каљеног стакла. Купци могу слободно завући прсте у чинију и обично понесу по 

парченце у џепу да покажу другима. Ово има одличног ефекта на све који купују 

чаше, јер на тај начин власници локала штите своје шанкере који се редовно 

повређују приликом прања чаша. 

 

Све ове податке о Катарини сам сакупио током вечере у ресторану. Повод је био моје 

интересовање за њено повећање продаје у последњих годину дана. На крају она је 

узела рачун. Не зато да би платила, већ да би јој остао телефон ресторана који још 

увек нема њене чаше. Очигледно, увек је време за проналажење нових купаца. А што 

се тиче недоумице да ли се може волети посао који се ради или је боље радити посао 

који се воли, Катарина је очигледно поступила по оној изреци: Пронађи посао који 

волиш, ради га на прави начин и цео живот ћеш имати утисак да си на одмору.  

  

Правило 22:  Пронађите продавца који, поред смисла за посао, поседује и висок 

степен емоционалне интелигенције. 

 

Правило 23: Добар продавац и од конкуренције направи савезника. 
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Број 14 - Да ли се маркетинг бави 

продајом? 

„Постоје две врсте људи. Они који обављају посао и они који убиру похвале за 

добро обављен посао. Будите у првој групи. Ту је далеко мања конкуренција“- 

Индира Ганди 

  

Разлика између маркетинга и продаје 

У последњих неколико месеци имао сам доста контаката са људима из 

маркетиншких агенција. Упознао сам дивне људе, али сам и дефинитивно закључио 

да се момци и девојке из маркетинга и продаје разликују као небо и земља. И та 

разлика толико је очигледна да је чак и физички могуће препознати да ли неко ради 

у маркетингу или продаји.  

 

Колико пута смо чули људе из продаје који за свој маркетинг кажу: „Како то да увек 

имамо велике залихе производа који се слабо продаје, а онога што добро иде нема 

довољно? Ти људи нису свесни где живе!“ 

 

Маркетинг им узвраћа истом мером: „Зашто нам људи из продаје не дају боља 

предвиђања продаје? Они увек подбаце са реализацијом и траже да производ буде 

јефтинији.“  

Навешћу основне разлике између људи који се баве продајом и оних који се баве 

маркетингом.  

 

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 57 



Људи у продаји постављају и размишљају водећи се краћим роковима. У маркетингу 

рокови су далеко дужи. Људи у продаји размишљају више тактички: Како продати. 

У маркетингу се размишља више стратешки. Добар продавац гледа како да прво 

сазна, а након тога да задовољи потребе свог купца. Људи из маркетинга се поносе 

тиме што стварају потребе код купаца.  

 

Ако говоримо о личном контакту са купцем, он је у продаји толико личан да не може 

бити личнији. Добар продавац о свом купцу зна све. И никада није довољно 

података о купцу. Јер сваки од њих је специфичан и јединка за себе. Свако од њих 

има своје појединачне потребе. Људи из маркетинга имају посредан контакт са 

купцем. Он је за људе из маркетинга само просечан грађанин централног дела 

Србије, стар између 20 и 35 година и на хигијену годишње троши између толико и 

толико динара. И вероватно у овом тренутку нема појма да ће ускоро добити 

јединствено решење за одржавање коже након бријања.  

 

Људи из продаје су задужени да спроводе маркетиншку стратегију. Док момци и 

девојке из маркетинга имају као задатак да стварају ту маркетиншку стратегију.  

 

Ако говоримо о цени, за њено постављање на тржишту задужени су људи из 

маркетинга. Људи из продаје су ту да преговарају око те цене и да након доста 

проливеног зноја дођу до оне цене коју ће купац прихватити.  

 

А како и једни и други долазе до мишљења купца? Опет свако на свој начин. Људи 

из продаје питају купца о његовом искуству са одређеним производом. Људи из 

маркетинга врше испитивање тржишта.  

 

И као шлаг на торти оно са  чиме ће се сви људи из продаје сложити: Продаја је та 

која доноси новац у фирму. Маркетинг је тај који исти тај новац троши.  

 

Очигледно да разлике имају своје економске изворе: 

 

 Више руководство одређује колико ће средстава бити распоређено једнима, а 

колико другима.  

 Политика цена (Маркетинг очекује од продаје да постави цене). 

 Промоције (Продаја тражи да се више средстава издваја како би се одобровољили 

купци, док маркетинг сматра да је паметније та средства искористити у изградњу 

бренда).  

 Производ (Продаја жели производ који ће бити скројен према специфичним 

потребама купца, док маркетинг жели производ који има ширу примену).  

 

Поред економских изузетно су битне и културолошке разлике: 
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 Реалност је да људи у маркетингу генерално имају више институционално 

образовање него људи у продаји. Довољно је погледати огласе за запошљавање 

па видети да се и за почетне позиције у маркетингу тражи завршен факултет.У 

продаји је мало другачије. Најчешће се тражи комуникативност и поседовање 

возачке дозволе. Веома често је код њих једино мерило успешност у продаји. А 

такве ствари се не уче на факултету. Јер да се уче, професори би спадали у 

најбогатији слој друштва.   

 Људи у маркетингу су аналитични ликови. Проучавају податке, оријентисани су 

на пројекте и углавном су за столом односно за компјутером, који има велики 

екран како би све своје генијалне идеје рекламног оглашавања могли да виде у 

размери 1 на 1.  

 Продавци су окренути ка акцији. Седење у канцеларији за њих је кулук. 

Састанци продаје, писање извештаја, па чак и тренинг, све што се ради седећи у 

канцеларији за њих је губитак времена. У тим тренуцима моле бога да им 

зазвони телефон како би могли да се покажу да су корисни. У стилу: „Само ви и 

даље причајте, ја морам да се јавим купцу јер неко у овој фирми мора да 

зарађује!” 

 

До сада смо могли да закључимо да су продаја и маркетинг две стране једног 

новчића, али невероватно различите. Што их више посматрамо, све јасније ће нам 

бити зашто на Западу секторе продаје и маркетинга (по скраћеном називу Sales & 

Marketing – S & M) зову Садо и  Мазо сектори. 

 

Ипак решење у њиховом односу је веома једноставно. Оног тренутка када се 

прихвати да је и људима у продаји и у маркетингу основни задатак да продају, све 

долази на своје.     

 

А то је најбоље описано у следећој причи: 

Једне мајске вечери 1904. године, бивши канадски планински полицајац, Џон Кенеди 

упутио се у агенцију Lord and Tomas. А како је већ тада постојао систем који је 

директоре одвајао од свих оних који им одузимају време, није стигао даље од 

вратара. Међутим, није се поколебао. Написао је поруку следеће садржине: „Налазим 

се код Вас у холу и могу Вам открити истину о томе шта је то оглашавање. Знам да 

Ви то не знате. Мени ће много значити што сам Вас обавестио, а биће значајно и 

Вама. Ако желите да сазнате шта је то оглашавање, пошаљите ми позив по вратару.”  

 

И шта се десило? Главни човек агенције је поруку одбацио. Међутим, његов млађи 

партнер је прибележио податке и контактирао с Кенедијем.  

 

Примио га је на разговор и дошао до дефиниције која би и након 103 године морала 

да буде свакодневна водиља људима из маркетинга. Она гласи: „Оглашавање је 

штампана вештина продаје.”    
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Сличности маркетинга и продаје 

 

Понављам, људи из продаје и маркетинга имају исти циљ: Продати робу или услугу! 

 

Њиховом синергијом постиже се: 

 Остварење продајних циљева,  

 Елиминисање губитака који се јављају при сукобу продаје и маркетинга,  

 Боље, креативније и ефикасније оглашавање и промотивне кампање, 

 Успешнији нови производи,  

 Усавршавање продајних презентација и пратећег материјала, 

 И оно у шта ће се и једни и други заклети: Стварање задовољних купаца!  

  

Када смо код задовољних купаца, добро је поставити следеће питање: Када сам 

последњи пут урадио нешто што је донело осмех на лице мог купца? Када сам код 

њега пробудио осећање да за његов новац ми радимо нешто од чега ће њему бити 

боље? То је заједнички задатак и продаје и маркетинга. А и код једних и код других 

важи правило непознатог аутора: „Квалитет нашег посла зависи од квалитета наших 

људи!“ 

 

Правило 24: Људима из маркетинга и продаје непрекидно проналазите зајед-

ничке циљеве.  
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 Број 15 - Хвала и купите нам опет! 

„Ако се од буђавог хлеба може направити пеницилин, сигуран сам да се и од сваког од 

нас може направити нешто корисно!” - Muhammed Ali 

 

Постпродајни однос 

Опште је прихваћено мишљење да продавци о купцима размишљају све док им не 

продају одређени производ или услугу. У народу ово је описано изреком: „Док на њу, 

све за њу!“ Након тога посвете се неким другим купцима и тако то траје, док не 

закључе да је време да се оним првим може још једном продати. У неким гранама 

продаје то се и очекује. Купца видите сада и никада више. Али таквих грана је све 

мање. У савременом пословању купци пажљиво мере какав је постпродајни однос 

продаваца према њима.  

 

На све стране се говори о нечему што се назива партнерским односом и што за 

последицу има дугорочну сарадњу.  

 

Продавац је испред лога фирме 

 

Зашто купци од нас купују? Исправан одговор би био: Зато што смо задовољили 

њихове потребе. То је и логичан одговор. А да ли је продаја само ствар логике? Није,  
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и добро је да је тако. Продаја је пре свега ствар емоција. И при томе имамо у виду 

задовољавање купчевих потреба, али и његово стварање партнерског односа са нама. 

Купац увек прво купује нас и све оне особине које смо показали током продајног 

разговора. Он верује прво нама па тек онда компанији коју представљамо. Продавци су 

испред лога фирме. Акционари и власници су иза лога. Акционаре купац никада неће 

видети, а код великог броја компанија све је мања шанса да купац икада и сазна ко су 

они. Зато купци далеко више верују искрености у погледу продавца него шареним 

сликама које му овај показује на лаптопу или видео презентацији.  

 

И када на крају одлучи да започне сарадњу са нама, онда он заиста и очекује да то буде 

сарадња. Шта мислите у ком тренутку је купац најзадовољнији Вашом робом или 

услугом? Сви они који мисле: „Оног тренутка када крене да користи нашу услугу“, 

имају још једну шансу. Да будем сурово пластичан, упоредићу ову ситуацију са неком 

другом. У ком тренутку у вези је мушкарац најзадовољнији? И одмах да одговорим: На 

свадби. То је тренутак када, реално, он још није упознат са комплетном „робом“ коју је 

купио. Али је одлучио да је купи. И има велика очекивања да ће све оно што је до тада 

користио, користити и даље, и то под још бољим условима. Уз мање инвестирање, када 

год пожели и на начин који му највише одговара.  

 

Дакле, да се сада вратимо на почетно питање. Купац је Вашом услугом најзадовољнији 

у оном тренутку када потписује уговор. Тада је све оно што он очекује да ће добити ту 

на дохват његове руке. Већ сутрадан када почне да користи ту робу или услугу, и код 

најквалитетнијих производа и услуга, то више није оно што је он очекивао. Јер, 

очекивања купаца су нешто недостижно, баш као и младожењина очекивања.  

Једно је сигурно, након продаје код купца постоји фаза када он проверава да ли је 

урадио праву ствар. Неки су током тог процеса узбуђењи више, неки мање, али 

дефинитивно су под емоцијама. Зато је ово тренутак када психологија преузима 

иницијативу. 

 

Али пре психологије да погледамо мало око себе. Шта видимо? Лето је и на све стране 

је неки млади свет максимално затегнутих мишића. Могли бисмо веома лако себе да 

замислимо на њиховом месту. Или још боље уз мало труда и ми можемо тако да 

изгледамо.   

 

И већ смо се запутили ка теретани. Колико смо загрејани и узбуђени због вежбања? 

Већ себе замишљамо у далеко бољој кондицији. Али, потребно је проћи кроз онај 

болни део вежбања. Зашто кажем болни? Зато јер вежбамо, а не видимо резултате. Или 

су ти резултати минимални. Ако нисмо мотивисани, наш ниво ентузијазма ће убрзо 

пасти. То најбоље знају власници теретана и зато се они труде да остваре 

 

чланарине на што дужем нивоу. Уколико спадате у оне малобројне који издрже период 

када су резултати минимални и наставите да вежбате, сигурно је да ћете доћи у период 

када су резултати сасвим видљиви.  
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Ваш купац је исти такав. И без обзира што Ви не продајете услуге теретане, Ваш 

купац пролази кроз јасне три фазе.  

 

Фаза дечје играчке 

 

У овом тренутку купац нови производ види као што дете види нову играчку. Он је у 

фази истраживања и све му је интересантно. Чак сам открива нешто што још није 

знао. Ово је фаза када га је неопходно охрабрити. Јер, ово је фаза када се може 

десити да неке ствари и не функционишу онако како је он то замислио. 

 

Фаза учења 

 

Након почетне заинтересованости, долази фаза у којој наш купац мора уложити 

далеко више труда како би увежбао све оно што ће му омогућити да од нашег 

производа и услуге има потпуну корист. Не заборавимо да као што ми у теретани 

очекујемо, тако и наши купци очекују моменталне резултате. Ако их нема, веома 

лако постају незадовољни. Ово је изузетно битан тренутак, јер ниједан купац неће 

рећи да он није био довољно упоран. Сви они ће комплетну кривицу свалити на Ваш 

производ или услугу коју сте пружили. Ово важи чак и за услуге јер на пример, када 

ми одржимо тренинг продаје у некој фирми, оно на чему инсистирамо је да се крене 

са увежбавањем онога што на тренингу покажемо. Ако то не постоји, читав тренинг 

ће се свести на једно шармантно дружење у коме су се продавци супер забавили, 

добили решења за свакодневне ситуације, сложили се да је то оно што им је било 

потребно, али да и даље раде по старом. Значи, што би рекао њихов директор: 

„Нема сврхе даље их обучавати!“ Односно, нема више тренинга! Зато и у овој фази 

будите уз своје купце. Подстичите их да искористе све могућности које им пружа 

Ваш производ.  

 

Фаза убирања плодова 

 

Када купац дође до ове фазе, може се рећи да сте победили и постигли оно што сте 

желели. Ваш купац у потпуности је упознат са Вашом робом и услугом. Резултати 

су више него видљиви. Купац је веома задовољан и веома често сам препоручује 

Вашу робу. Очигледно да је добро да купац што пре дође до ове фазе. Наш задатак 

је да му све време будемо при руци и да га охрабрујемо. Охрабривати је омиљени 

политички израз последњих година, али под овим охрабривањем ја мислим на оно 

што то заиста и јесте. Искрено пружање подршке, а не притискање док он сам не 

прихвати.  

 

Ако постигнемо да наш купац дође у фазу у којој се његова мотивација и труд који 

улаже враћају у облику у коме он жели, наш посао је уродио плодом.  
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Купац је свестан да сте уложили додатни труд. И оно што је најважније у овој нашој 

причи, грађењу добрих односа нема краја. То је као хоризонт. Немогуће га је дотаћи. 

Такво је и задовољство корисника. Таман мислимо да смо постигли оно што он жели, а 

онда се код њега појаве нове жеље, потребе и интересовања.  

 

Али у томе и јесте лепота посла продавца. Ваш купац стално има нешто ново што ми 

као продавци морамо да откријемо. Јер ако не откријемо ми, појавиће се неки други 

продавац, пун ентузијазма, спреман да уради све оно што је за нас можда траћење 

времена. Зато је речено да је ентузијазам најважнија особина код продавца. Најважнија, 

зато што је најређа, али зато је она и најисплативија. А ентузијазам се тако лако уочи. 

Чим га препознамо у себи, добро је да га непрекидно негујемо. Он ће нам моментално 

узвратити добрим резултатима у продаји.  

 

Очигледно да је однос продавца према купцу пресудан у процесу у постпродајној фази 

и да што смо ми више укључени у њу, већа је шанса да ће и наш купац бити 

задовољнији. Надам се да сте приметили да у тексту ни у једном тренутку нисам 

употребио реч помоћ. Желим да подстакнем све људе који се баве продајом да из свог 

речника избаце реч помоћ. Биће веома тешко јер где год се појавимо увек нас сачека 

нека више или мање љубазна продавачица која нас пита: „Како могу да Вам помогнем?“ 

При томе она не мисли ништа лоше. Неко од њених послодаваца је био на Западу и 

свидело му се то што су га у неком бутику поздравили овим уобичајеним поздравом.  

 

Ствари можемо поставити на следећи начин. Ко некоме помаже? Дефинитивно онај ко 

некоме помаже је супериоран над оним коме је помоћ потребна. На тај начин продавац 

се од првог момента поставља у положај да ће он некоме помоћи. Далеко је културније 

да му постави питање: „Шта је то што могу да урадим за Вас?“ Ако за некога нешто 

радимо, дефинитивно га нисмо ставили у подређени положај. Видећемо колико ће ова 

моја сугестија наићи на прихватање. Што се моје фирме тиче, ја сам већ рашчистио са 

тим да се ми не бавимо помагањем већ да ми за некога радимо обуку и проналажење 

кадрова.  

 

За крај овог текста желим да споменем још нешто. Веома често су очекивања купаца 

нереална. Још, ако се таква осећања поклопе са нереалним обећањима продавца, онда је 

катастрофа загарантована. Ово је тренутак када се продавац мора суочити са 

оправданим разочарањем купца. А разочарани купац је нека друга тема, за неку другу 

прилику.  

 

Правило 25: Задовољан купац ће се пре вратити.  

 

Правило 26: Улога продавца је да служи, а не да пружа помоћ. 
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   „Човек је оно у шта верује“- Антон Павлович Чехов 

  

За доброг продавца не постоје препреке  

Ево још једно летовање се завршило и нашој продајној екипи је остало још четири 

месеца да оствари годишњи план. 

  

Летовања су одличне прилике да човек схвати колико му је новца неопходно за живот. 

Током године стално смо у ситуацији да нас посао прекрива свим задужењима и 

обавезама. Али током летњег одмора класични продавац далеко је више концентрисан 

на трошење него на зараду.  

 

У свему томе постоји једна веома лепа чињеница. У продаји човек може да заради 

колико год му је потребно. Неопходно је само да у сопственој глави буде тога свестан. 

А продавци веома често тога нису свесни. Јер увек ће се јавити неко ко ће им рећи да 

морају бити реални, да знају где живе, колики је просек и да је ситуација тешка. За 

доброг продавца земља у којој живи је та у којој ће направити паре. Просек примања га 

не интересује, јер је он намењен оним просечним људима који гледају телевизију и од 

ње постају још просечнији.  

 

Број 16 - Да ли смо напунили батерије? 

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 65 



А ситуација за доброг продавца је увек добра. Јер ако пада киша, то значи да ће он 

имати слабију конкуренцију. Једноставно, сви они који чекају да се време пролепша, 

остаће у канцеларији и причати празне приче. Он иде код купца и зна да ће зарадити. 

Све време ми је у глави онај јулски дан 2011. године када је температура била 

рекордно висока. Скутером сам се враћао са састанка на коме сам продао. У лице ми 

је ударао врео ваздух и што сам возио брже, врелина је била све непријатнија. Али на 

лицу ми је све време осмех. Обавио сам једну од највећих продаја те године. Само да 

напоменем тај осмех сам имао и пре састанка јер је то део мене. Био сам сигуран да 

ћу продати. Нисам чекао да продам па тек онда да будем насмејан. 

Лако је мени да мотивишем себе, а како ће директор продаје да мотивише сопствене 

запослене. И за то постоје веома успешне методе па да мало и о њима попричамо: 

  

Приказивање шире слике  

 

Директор продаје појединачно упознаје сваког продавца с његовим појединачним 

циљевима које мора да оствари. Већина њих упознаје своје људе и са циљевима 

комплетне продаје. Оно што мали број директора ради то је да их упознаје и са 

„широм сликом“. Шта је то што комплетна компанија мора да постигне. 

 

Ако то ураде, онда сигурно имају већу шансу да их мотивишу. Онда постижу добро 

познати ефекат када двојица радника раде у фабрици шрафова. Један од њих каже: 

„Мој посао је да правим шрафове“. Други каже: „Ја правим делове од којих ће се 

направити Бруклински мост“. За којег од њих двојице се може рећи да је 

мотивисанији? Ако сви знамо тачан одговор, размислимо зашто онда директори 

продаје својим људима ускраћују „ширу слику“. Најчешћи одговор је да за то немају 

времена. И није да нису у праву. Садашње време се слободно може навести као доба 

терора ефикасности и краћих путева, кувања ручкова за десет минута и усвајања 

знања у 59 секунди. Као да смо сви заведени сладуњавом идејом да се временом 

може управљати. Очигледно је да је неопходно инвестирати мало времена како би 

свако од продаваца појединачно знао на који начин се његов комадић уклапа у 

комплетну слагалицу која се зове компанија.  

 

Подстичите двосмерну комуникацију  

 

Продавци су у првим борбеним редовима и они могу бити непресушни извор 

података са тржишта. Само је потребно да их неко пита и подстиче на комуникацију. 

И ту није довољно имати „дан отворених врата“. Неопходно је непрекидно 

ослушкивати њихове идеје и коментаре. Идеја „ратне собе“, о којој смо већ говорили, 

идеално је место. Само људи из продаје ту имају приступ, а са свих зидова монитори 

указују на све податке који могу бити од користи. Добро је подсетити да је до многих 

идеја у продаји, које се данас примењују, дошло на идеју људима који су били у 

првим редовима контакта са корисницима.  
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Покажите примером 

Продавци су као деца. Ако деци говоримо једно, а ми радимо друго тешко да ће они 

бити мотивисани да усвоје жељени систем вредности. Директор мора показивати: 

Енергију, приврженост, оданост и оно што је у продаји најважније, ентузијазам. 

Ентузијазам је најређа, али зато и најисплативија особина коју продавац може да 

покаже. Ако продавац нема ентузијазам, ту је директор да му покаже како ентузијазам 

изгледа. Ако је могуће учити храброст, духовитост и лидерство, може се научити и 

како продавац да буде ентузијаста. Само је потребно да им директор сопственим 

примером покаже које алате и које вештине да користе и како да их стекну. И да у 

свему томе прихвате чињеницу да је то хоризонт који није могуће достићи, али коме 

непрекидно морамо тежити. Што би рекао Пет Рајли: „Ако данас ниси бољи него јуче, 

онда си лошији!“ А то сигурно није нешто што ће се свидети директору продаје.     

  

Препознајте њихов труд 

Кад год се спомене чињеница да је неопходно наградити добре резултате у продаји, 

могу се кладити да ће се јавити неки директор који ће рећи: „Зашто да их награђујем 

за нешто што је њихов посао?“ Чињеница је да у Спарти нису држани говори пред 

битку јер је сматрано да је њихова дужност да се боре и срамота је ако неко мора да их 

на то мотивише. Често су директори продаје као Спартанци. Чувају речи похвале у 

страху да неко не помисли да су исувише меки. А шта ако се навикну, па онда почну 

сами да траже кад год нешто добро ураде? Ово су ствари од пресудног значаја па не 

знам да ли да их сачувам за тренинг или да Вам их овако гратис дам.  

  

Како се даје похвала? 

 

Постоји четири корака које руководилац продаје мора да спроведе приликом похвале, 

како би био сигуран да ради праву ствар.  

 

1. Будите конкретни 

 

У продаји се ништа не претпоставља. Тако да је у поређењу са ћутањем реченица: 

„Прошле недеље си био одличан!“ изузетна. Међутим, она претпоставља да продавац 

сам најбоље зна шта је он то добро урадио. Исправно је једино ако се конкретно каже, 

шта је то по нашем мишљењу продавац урадио добро и за шта конкретно ми њега 

похваљујемо. „Твоја невербална комуникација којом си показао сигурност током 

састанка са директором набавке је била одлична!“ Оваква реченица сигурно даје 

далеко више података и пружа путоказ у ком правцу продавац треба да иде како би 

добио нову похвалу.   

 

2. Будите искрени 

 

Ако се све више продаваца учи како да шаље и чита невербалне поруке, добро је знати 

да се то не односи само на купце него и на комуникацију са нама. Водите рачуна 
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о својим покретима и чињеници да они морају подвлачити Ваше речи, а не да буду у 

супротности са њима. Најконкретније могуће, веома често директори немају искрен 

став према продавцима. Кажу им једно, а мисле друго. То што они мисле, њихов 

„говор тела“ каже продавцу. На тај начин уместо похвале, продавац добије 

разочарање. Плус, у његовим очима директор постаје неко ко је дволичан и ко не 

говори оно шта мисли. Или говорите оно шта мислите или вежбајте да то изгледа као 

да заиста мислите. Идеално је да им увек кажете оно што мислите. Јасно, искрено и 

увек у центар теме о којој се говори. 

 

3. Нагласите њихову вредност 

 

Савремени продавци су одрасли у једном специфичном окружењу. Лојалност је веома 

ретка. Велика је вероватноћа да су му се родитељи развели. Његов фудбалски или 

кошаркашки идол напустио је његов омиљени тим и отишао тамо где га боље плаћају. 

Цело школовање посматрао је учитеље који једва чекају септембар како би могли да 

уцењују штрајком, а остатак године пола времена проводе на боловању. Још од малих 

ногу схватио је да милиционер не служи за регулисање саобраћаја, већ да седи у 

колима иза знака на коме пише 40 и да зауставља возаче који прекораче ову фуриозну 

брзину. Али исто тако је схватио да је довољно тим чикама у плавој униформи дати 

једну новчаницу и они ће велику брзину моментално преквалификовати у то да нисте 

везали појас. Да не говоримо о томе да је тај продавац непрекидно бомбардован 

рекламама које подстичу, у најмању руку, примитивно понашање. Зато када имате 

срећу да руководите продавцем који поседује људске вредности, као што су поштење, 

искреност и одговорност, нагласите да је то оно што цените. Ако је продавац још и 

лојалан, онда имате драгуљ. Лојалност је нешто што се од продаваца очекује. Као и 

код купаца, лојалност је нешто што се заслужује.  

 

4. Радите то на време 

 

Свака похвала има увећани ефекат што је ближа тренутку због које је дајете. Ако је 

прошло доста времена, лако се може десити да неће постићи жељени ефекат. Значи, 

похвалите чим постоји разлог за похвалу. И место за похвалу треба пажљиво 

одабрати. Ту важи једно исконско правило: Похвалите га пред другима, а критикујте 

у четири ока. Мада и ово правило има својих изузетака. Ми смо средина у којој се 

још од основне школе онај ко је одличан, сматра штребером, а онај ко је 

проблематичан, он је главни у друштву. Колико је ово погрешно сви ми осећамо и 

морамо да мењамо. Али ако се продавац не осећа пријатно када га пред колегама 

похвалимо, онда ћемо и то радити у четири ока.  

 

Све у свему, очигледно је да добар руководилац мора да познаје свог запосленог како 

би знао да ли њему одговара да га он хвали пред колегама.  
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Сигуран сам да сваки директор продаје једва чека септембар, како би напуњених 

батерија кренуо у нове продајне победе. А у тим победама најважнија је мотивација. 

Урадите све што смо навели и сигурно ћете их мотивисати. Ако ни то не даје 

резултате, сазнајте шта је то што их мотивише и покушајте поново. Покушавајте све 

док Вам не досади, а онда се сетите речи Лу Холца: „Мотивисање је једноставно. 

Елиминишите оне који нису мотивисани!“ 

 

Правило 27: Сопственим примером покажите продавцима које су  то особине које 

се од њих очекују. 

 

Правило 28: Конкретна, искрена и правовремена похвала је предуслов успешног 

мотивисања. 
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„Истина се препознаје, не само разумом, него и срцем!”- Блез Паскал 

 

Стварање поверења код купца 

 

Ево још једне приче из прве руке, испричане од стране продавца током тренинга 

Унапређење рада са купцима. Породица је дошла да код њих купи баштенску 

гарнитуру. Све је било успешно урађено и остало је још само да се напише рачун, 

плати роба и да продавац однесе до кола спаковану гарнитуру. У том тренутку мајка је 

застала држећи новчаник у руци и поставила судбоносно питање: „А да ли ова 

гарнитура може да стане у Голфа III?“ Питање је сасвим на месту и продавац је као из 

топа одговорио: „Наравно да може!“ Муњевити одговор је охрабрио све осим мајке 

којој је управо та брзина засметала и затражила је да се све то прво проба пре него што 

плати. Њеној ћерки је очигледно било непријатно због ситуације, па је рекла мајци: 

„Сигурно је да може, видиш да и продавац то каже!“ Од мајке је добила веома јасан и 

на жалост општеприхваћен одговор: „Па, сине, он је професионални лажов!“ Како се 

продавац тада осећао није потребно објашњавати. 

 

Зато ћемо мало више пажње посветити стварању поверења код купаца. У продаји 

кључна тачка је да ли сте успели да створите поверење код свог саговорника. Што је 

производ који продајете мање опипљив, то је значај поверења више наглашен. 

Број 17 - Да ли Вам купци верују? 
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Сетите се само слогана: „Поверење повезује“, „Кључна реч је поверење“ и слично. 

Познајући ту чињеницу, као слоган своје фирме, Срма консалтинга, одредио сам 

„Поверење се ствара“.  

 

Када говорите, да ли Вам људи верују? Ако је одговор негативан, мала је вероватноћа 

да ћете постићи оно што желите.  Чак ће Вам они веома јасно то ставити до знања. 

Невербалном комуникацијом сигурно, а веома често и далеко јасније, речима.  

 

Није довољно да Вас саговорници слушају, неопходно је да Вам верују. То су још 

Стари Грци лепо описали: „Слушајући Перикла људи кажу: „Како лепо говори!”, а 

када говори Демостен, исти људи кажу: „Идемо за тобом!” 

 

У нашој продаји то значи, ако нема поверења, нема ни наруџбине. Зато је неопходно 

непрекидно пратити да ли смо постигли довољни ниво поверења.  

 

Чак и ако нисте продавац, сигуран сам да сте се нашли у ситуацији када је неопходно 

да некоме „продате“ идеју (нове организације, места у коме ћете летовати или 

животних принципа).  

 

Дакле да ли Вам: Пословни партнер, младић, супруга, ћерка или комшија верују док 

им говорите?  

Да ли ће на Ваш предлог одговорити млаком сагласношћу или ће уложити сав свој 

ентузијазам? 

Очигледно оно што знамо у продаји можемо користити у свим сферама сопственог 

живота.  

Дакле, како да ми то створимо поверење код наших саговорника? Навешћемо само 

неколико карактеристичних „цакица”.  

 

Никада не претпостављајте! 

Добар продавац никада не претпоставља. Новинари на телевизији обожавају да 

претпостављају. Зато што воле да се покажу као свестрани познаваоци свега и 

свачега, па тако и теме о којој ће разговарати са саговорником. То што су проучавању 

дотичне теме посветили целих сат времена претходног дана, даје им за право да 

питање започну са: „Претпостављам да сте ...” Људи у продаји знају да контролу 

разговора постижу постављањем питања, а не претпостављањем. Претпостављање је 

као вожња колима по мраку са угашеним светлима. Можемо остати на путу, али је 

велика вероватноћа да ћемо слетети са истог оног тренутка када нам купац каже 

„НЕ”. Истог тренутка у купчевој глави се рађа констатација: „Ево још једног 

паметног продавца који сматра да све зна и који само има идеју да ми ували оно што 

има у каталогу. А не схвата да су моји услови мало специфични. Јер је мој посао 

специфичан. А о мојим потребама и да не говоримо, јер какве би оне биле него 

специфичне!” 
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Ако смо то закључили, онда и да применимо на конкретну продајну ситуацију. Дакле, 

никада: 

 

 Немојте претпоставити да Ваш купац нема пара 

Највеће оправдање неспособности које чујем у раду са продавцима је: „Наши људи 

немају пара!” Као „Када би наши људи имали паре, е онда бисте видели како сам ја 

добар продавац”. Што би бесмртни Душко Радовић рекао: „Дајте ми добро дете па 

ћете видети какав сам ја родитељ!” Не само наши, него сви људи су спремни да плате 

оно што по њиховом мишљењу задовољава њихове потребе. И то да ли имају пара 

или не, веома често уопште није питање. Ако је њима нешто битно, људи ће подићи 

кредит, позајмити новац или урадити 300 других ствари само да добију оно што желе. 

 

 Немојте претпоставити да сте код купца већ створили поверење 

Ово је лакше рећи него прихватити. Зато што смо сви ми продавци ипак грешни људи 

и добрим делом убеђени, да не кажем свесни, да смо добри. Да представљамо 

успешне компаније и да је ваљда довољно да дамо визит карту на којој је опште 

познати лого и да смо већ створили поверење. Одговор би био: „Није да није!” Наша 

фирма, сопственим имиџом, утиче на стварање поверења, дефинитивно. Оно што наш 

купац зна о нашој фирми пре него што је нас видео има велики значај. Оно што је чуо 

од пријатеља или неког другог у кога има поверења. Наше референце, препоруке, 

мишљења непристрасних ауторитета. Све се то рачуна. Ипак, онај тренутак када он 

нас погледа у очи, веома често је пресудан. Тада он може да каже две ствари. Прво: 

„Е тачно сам тако замишљао неког ко представља такву фирму!“ и тада смо на 

најбољем путу да створимо поверење. Друго нам далеко мање одговара и гласи: „Е, 

колике паре дају на рекламу, а овамо ми шаљу неког кога бих ја још са капије вратио 

кући!“ Значи током разговора, или боље рећи, још од првог утиска, наш саговорник 

ствара представу о нама или у духу овог текста боље би било рећи ми стварамо 

поверење код њега. Е зато сам ја убеђен да се поверење ствара. 

 

  Немојте претпоставити да Вас је купац разумео 

Комуникација са купцима је као разговор са женама у приватном животу. Климање 

главе и код једних и код других значи само: „Слушам те, настави!” Никако се не сме 

протумачити као: „Прихватам то што ми нудиш!” Да се у овом тексту задржимо на 

купцима, а жене оставимо некој примеренијој ситуацији, најбоље је да питањима 

проверавамо да ли је купац разумео. Односно, ако ћемо да се држимо правила 

продаје, да проверимо да ли смо ми били довољно јасни: „Како Вам се чини ово што 

сам рекао? Каква су Ваша искуства са оваквим производима?” Оваква и слична 

питања потврдиће нам да ли смо на добром путу да створимо поверење. Нико од нас 

не воли када морамо да се легитимишемо у банци или у продавници дајемо брдо 

докумената како би се утврдило да нисмо преваратни, али тако савремено пословање 

функционише. Онај ко седи или стоји испред нас, пре него што нам поклони 

сопствено поверење, најрађе би нам прво рекао: „Докажи ми да је све тако као што 

причаш!” 
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Значи све оне предивне карактеристике које наш производ поседује, не значе да ће 

наш потенцијални купац постати и задовољни корисник наших услуга. Неопходно 

је да код њега створимо поверење!  

 

И још нешто! Изузетно је важно да иницијално неповерење код саговорника не 

схватимо лично. Људи који су развили бизнис нису то урадили зато што су свима 

веровали. Не, они су развили код себе нешто што би се могло назвати здраво 

сељачком проценом људи. Тек када су сигурни да сте Ви неко у кога могу да имају 

поверење, тек онда можемо да говоримо о Вашем производу. Ја сам се на то сасвим 

навикао. Људи који ме виде по први пут у животу моментално се нађу пре 

питалицом: Да ли је то све тако као што овај човек говори или он само има лепу 

причу?! И знам да је неопходно да их отварам све док их не отворим. Макар то 

трајало и 30 минута. Знам да нема сврхе да им продајем ако их прво нисам отворио 

и сазнао њихове потребе. Како знам да сам их отворио?  

 

Хајде да Вама као редовним читаоцима мојих текстова откријем једну од цака. 

Посматрам положај купчеве чаше на столу. На почетку разговора, док још он није 

отворен, могу да Вам потпишем да ће се његова чаша налазити ближе левој страни 

ако чашу држи у десној руци. Што се више отвара, његова ће чаша ићи све више на 

десну страну. Обратите пажњу на следећем састанку и јавите ми да ли сам у праву. 

 

 

Кажите им онолико колико могу да прихвате 

Како бих најбоље илустровао ову констатацију? Наравно, причом! У склопу 

праћења рада стручних сарадника (комерцијалиста) велике фармацеутске куће, 

који лобирају код лекара да преписују (продају) њихове лекове, присуствовао сам 

интересантној ситуацији. У првој ординацији доктор је поставио питање на које је 

добио одговор којим је био задовољан. Одговор ми је остао у глави и када сам у 

другој ординацији на исто питање чуо измењени одговор, баш сам се изненадио. 

Зато сам од комерцијалисте, када смо напустили ординацију, тражио да ми објасни 

разлику.  

 

Добио сам веома интересантан коментар: „Први доктор редовно прати наше 

показатеље и упознат је са свиме што се дешава на тржишту. Други доктор је пред 

пензијом, цео живот је радио на други начин и тешко да ја могу њега да променим 

чак и када бих му показао очигледне доказе. Зато сам му дао податке који се више 

уклапају у његов начин размишљања. Пре ћемо га придобити учествовањем на 

неком семинару него што ће он прихватити ово што су очигледне чињенице.“  
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Ово је једна од оних ситуација која ме одушеви када је препознам код продавца. 

Очигледно да је схватио да је некада боље рећи купцу да је он у праву и продати му 

производ, него се са њим убеђивати и на крају изаћи као морални победник, који 

једино није успео да прода производ.  

 

Значи, купцу кажите онолико колико је он спреман да прихвати. Извуците из туђег 

искуства следећу поуку. Чак и ако говорите 100 % истину, можете наићи на особу 

која Вам неће веровати и којој ће то што Ви говорите бити невероватно. Не кажем 

да је решење у лажи већ у томе да сазнате докле можете ићи у навођењу чињеница. 

И када то откријете, ту станите. Све преко тога може се десити да прођете као наш 

продавац са почетка приче.   

 

Правило 29: Продавац не претпоставља, већ пита. 
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„Нећете постићи успех док не заволите оно шта радите” - Дејл Карнеџи 

 

Нека распродаја буде стварна! 

Предност писања о продаји је у томе што је довољно прелиставати новине, 

гледати телевизију или отићи до најближег тржног центра. На све стране неко у 

нама види потенцијалног купца и жели да нас усрећи сопственим производом. 

Вечерас сам отишао да купим ципеле. Или боље рећи, вечерас сам отишао да ми 

неко прода ципеле.  

 

Прво на шта сам наишао у тржном центру су натписи: Распродаја, снижење, - 50% 

... Што би продавци рекли: „Акција!” И по том питању идемо утабаним стопама 

Запада. Само још да навикнемо наше људе да сумануто купују за Божић, па за Дан 

очева, Дан мајки, и све оне дане који су на Западу постали велики заштитници и 

свеци продаваца. А шта је било са великим продајама понедељком, уторком, средом, 

четвртком и петком. То је читав неискоришћени простор јер велики број наших 

људи прихвата продају као нешто што је суботња и недељна забава.  

Број 18 - Да ли Вам купци верују? 

 II део 
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Значи пред продавцима су тек неслућене могућности. Велика поноћна распродаја, на 

пример. Или само 72 сата у продавници! Када смо сви „купили” да гледамо у 

фототипско издање Мирослављевог јеванђеља, као да је оригинал, могао би неко да 

се досети и да нам понуди одређени производ само на 72 сата. Када после утврдимо 

да је и даље у продаји, сигурно се нико неће наљутити као што се вероватно ни они 

момци што су дежурали у Храму нису наљутили када су сазнали да нису чували 

оригинал. Да ли је могуће да неко још увек верује у распродаје и снижења од 50%? 

Сигуран сам да је у већини градских продавница тај плакат са назнаком распродаје 

старији од годину дана. Да не говоримо о појединима којима је то трајна реклама. Па 

шта то значи? Непрекидни попуст целе године?  

 

Каква су светска искуства? Веома брзо купци препознају да кад год уђу у продавницу 

постоји неки разлог због кога су цене снижене. И то је тренутак где се код купаца 

губи поверење. Знам да велики број продаваца неће бити сагласан са овим, већ ће 

рећи да чим ставе робу на „акцију”, она иде као луда. Прихватам да је то један део 

приче. Други део приче ће добити од купца када му кажу: „Узмите га док је још на 

акцији (распродаји, са попустом...)”. Добиће сурови одговор: „Имаћете ви распродају 

и идуће недеље!”  

 

Само да се вратим на оне продавце који су убеђени да ће купци ићи за чаробном речју 

„распродаја” докле год буду имали новца да нешто купе. Са губитком поверења се не 

може ићи у недоглед. У неком тренутку ће купац осетити да према том продавцу 

више нема поверења и ту више неће куповати. На Западу се та граница веома често 

прекорачи тако да је као превентивна мера уведена поучна реченица: „Никада им 

немојте рећи више него што су спремни да Вам поверују!” 

Или да се мало позовемо на психологију, која је очигледно неопходна свакоме ко 

жели да разуме купце. Деценијама се психолози баве проучавањем могућности 

утицаја на купце. Страх је један од елемената којим се купци могу убедити. Утврдили 

су да се под утицајем благог страха може утицати на људе. Постепено су страх 

повећавали и мерили последице. И ту су дошли до веома интересантних резултата. 

Иако се степен претњи повећавао, страх је достизао неку вредност коју није било 

могуће превазићи. Закључили су да је страх изузетан елемент при убеђивању, али 

само до тренутка када човек почне да сумња да су толике претње реалне. Од тог 

тренутка свако повећавање претњи на њега нема утицаја. Значи претити купцу да је 

попуст само ове недеље или да је остао само још један пар (што се мени вечерас 

десило) представља оно што би народ рекао: „Плашење мечке решетом!“ 

 

Реците истину чак и када то боли 

 

Да ли неко стварно верује у ону рекламу у којој жена отвара поклон за поклоном, које 

је све, један за другим, добила на лутрији, а затим праћена озареним лицем супруга 

одлази да купи још коју срећку, јер јој још нешто недостаје у стану? Очигледно је да 

их има доста који верују. Мада је свако, ко је икада учио математику, схватио да је 
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је већа шанса да га згази аутомобил него да извуче премију. Али да ли се то спомиње 

у реклами? Наравно да не. У реклами се спомиње да је довољно да пијете пиво и 

бићете омиљени у друштву, поготово женском. Као и да ћете добити мобилни 

телефон за један динар. И да је то врх. Вероватно се мисли на врх глупости. Као и да 

ћете се ослободити перути ако користите онај шампон. Од агенција које праве 

рекламе изгледа да нико више не очекује да дају истините податке. Тако да се ми сада 

налазимо у ситуацији у којој су се налазили стручњаци из Doyle, Dane, Bernbach 

рекламне агенције када су добили задатак да направе кампању за популарну 

Фолксвагенову „бубу”. Није потребно да постављам питање да ли је се сећамо, јер се 

још увек велики број „буба” котрља нашим путевима. Шта рећи у кампањи за тај 

ауто? Није се мењао 20 година и једина му је предност била та што је био јефтин.  

 

Плус био је поуздан. Али то су знали већ и они врапци на грани. И шта би се могло 

ново открити? Нешто што би „бубу” представило у новом, секси издању? У тренутку 

синула им је феноменална идеја. Одлучили су да кажу истину. Направили су читаву 

серију огласа који су имали исту поруку: „Ова кола су ружна. Изгледају као буба”. 

„Ова кола су спора. Бићете срећни ако икада прекорачите брзину”. Резултат је био 

изузетан. Људима се свидела кампања и кренули су поново да купују „бубу”.  

 

Невероватно како брзо људи препознају истину. И спремни су да је награде. У 

агенцији су на крилима победе (истине) урадили следећу кампању. Клијент је био 

AVIS рентакар. У свету у коме се сви хвале како су први, најбољи и једини (врх – 

братееее), они су с поносом изјавили: „Ми смо бр. 2” и пропратили га поруком: „Зато 

се више трудимо”!!!!! 

 

Знам да је ово мало превише за наше тржиште и како ће Вам с благим прекором у 

гласу у свакој фирми рећи: „Ми смо мало специфични...” Али, сигуран сам да ће и 

код нас ово правило имати успеха. Зато, говорите истину, чак и када боли. Моћ 

истине је незаменљива.  

 

Истакните мане 

 

Ево још једне антологијске рекламне кампање. Ова је из периода када су се цигарете 

јавно рекламирале без разноразних моралних керефека и ограничења. Е управо тада 

се Benson and  Hedges појавио са дугачким цигаретама које је пратила порука „Ох, 

који недостатак!” Mary Wells је приказала све могуће ситуације у којима је дужина 

цигарете могла да буде недостатак. У лифту врата су прикљештила цигарету и 

слично. Духовито, а на крају приче веома често то истицање недостатка постаје 

комично. Истицање недостатака има веома снажну моћ убеђивања. Истраживања су 

показала да ако споменете недостатке, све оно остало што кажете узеће се са много 

већом веродостојношћу. Показало се да на тај начин убијате две муве једним 

ударцем: Друга страна стиче утисак да сте објективни и код купца стварате утисак да 

га третирате као интелигентно биће!  
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За оне којима су претходне две муве мало ево још две које смо убили истим 

претходним ударцем: Предвиђамо приговоре и стварамо поверење код свега онога 

што даље кажемо! Тако, убили смо четири муве једним ударцем. 

 

У пракси ово се код нас веома често дешава на следећи начин: Продавац је у понуду 

ставио три врсте машина за веш. Цене је структуирао тако да највећу зараду има на 

онима које су средње по вредности. И онда, када се појави купац, продавац му крене 

са причом у којој је поента да он њему у ствари штеди новац и да нема потребе да 

купује скупљи модел када и са овим средњим има све што му је потребно. Веома 

често, купци се хватају на ову причу и још су захвални продавцу што им је уштедео 

новац. 

        

Користите тачне бројке 

 

Купци не воле округле бројеве. Далеко више верују у оне које имају мало детаљније 

вредности. Једна од кафа која се продаје на Западу рекламира се да је 99,7 % 

ослобођена кофеина. Зар није једноставније рећи 100 %. Тешко да ће сада неко од 

купаца узети кафу да је испитује и рећи: „Аха, открио сам да у кафи има 0,3 % 

кофеина. Значи преварили сте нас!” Ситуација је веома јасна. На овај начин они у 

наше главе убацују поруку да је та фирма одговорна и да је у неким лабораторијама, 

неко у белом мантилу одговоран да се тај процент не смањи и да ми можемо бити 

сигурни са 99,7 % да ту нема кофеина.  

 

Приликом дефинисања цене ово правило се показује у још жешћем светлу. 

Замислимо да купујемо кућу и власник је процењује на 300.000 евра. Како је он 

дошао до те суме? Намеће се веома једноставан закључак. 300.000 евра веома лепо 

звучи. Проблем је у томе што ју је далеко теже оправдати него 285.400 евра. Чак и 

сума од 304.600 евра звучи логичније. Можемо питати како је до те суме дошао и 

увек можемо очекивати да је то процес неког сабирања и множења квадрата. На тај 

начин спремни смо да платимо чак и већу суму само ако она има логично 

објашњење. Намерно кажем логично, а сви већ знамо да је продаја ствар емоција и 

да ове бројке својим детаљисањем само емотивно утичу на нас. 

 

Свим генералним менаџерима који праве планове са повећањима продаје, 

производње, продуктивности и сл. ово знање је већ познато. Њихови људи ће пре 

прихватити идеју да се претходно поменуто повећа за 107 % него да им је 

једноставно рекао: „Морамо дуплирати!”  

 

Правило 30: Купцу говорите истину и дајте реална обећања.  

 

Правило 31: Купци не верују округлим бројевима. 
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Број 19 - Шта ће продавцима ЕI? 

„Имам добру вест. Мозак се током живота тренингом може обликовати.”- Daniel 

Goleman 

 

Зашто је ЕI важна 

Пословни партнер из Румуније ми је понудио веома интересантан програм којим 

се код запослених развија емоционална интелигенција (ЕI). Док сам се упознавао са 

материјалом и размишљао коме би у Србији било интересантно да уђе у осмомесечни 

програм, позвао ме један од комерцијалиста из Срмине базе кадрова и очигледно још 

увек под утиском интервјуа рекао: „Човече, сада нам тестирају и ЕI !!!” Заиста 

људима у продаји, у протеклих неколико хиљада година, никада није било 

компликованије него данас. Савремене компаније сада су се досетиле да им тестирају 

и ЕI.  

 

Очигледно да је неопходно да се позабавимо и са том ЕI и да видимо колико је то 

неопходно људима у продаји. Током седамдесетих и осамдесетих година прошлог 

века психолози су веома често говорили о теорији мултипл интелигенције коју је 

поставио Howard Gardner. Светску славу ЕI је донео Daniel Goleman 1995. године 

објавивши књигу „Емоционална Интелигенција“. Иначе, оно што се код нас веома 

мало зна је податак да је Големан пореклом Румун. Ако сте ово тек сада сазнали, није 

страшно јер сам присуствовао конференцији у Букурешту на којој је поменути 

податак био изненађење и за већину Румуна.  
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Испоставило се да је тај ЕI савременим компанијама од пресудног значаја, а самим 

тим и људима у продаји. А све то зато што је доказано да ЕI помаже приликом 

разумевања људског понашања. Веома је важна код: Стилова учења, начина 

руковођења, дефинисања ставова, међусобне комуникације и развијања потенцијала. 

 

Зато су људима у продаји неопходне и интелектуалне и емоционалне вештине. ЕI нам 

говори да нису све ситуације које нам се могу десити у продаји, када решавамо 

одређене проблеме, само ствар логичког расуђивања. У суштини примање, 

интерпретација и реакција на наше и туђе емоције је вештина која нам омогућава да 

са својим купцима остваримо жељени однос. Сви ми који смо у продаји знамо да је 

продаја ствар емоција. Дуго је традиционална психологија овоме супротстављала 

рационално доношење одлука. Али само да су питали људе из продаје, уштедели би 

време. Очигледно да је тај коефицијент EI (ЕQ) у продаји далеко потребнији него IQ. 

И ту постоји нека животна правда, јер док је IQ релативно стабилан и непроменљив, 

ЕQ се вежбањем може унапредити. 

 

За све нас у продаји ово су лепе вести. Јер продавци су непрекидно у ситуацији да 

морају да комуницирају са људима различитих профила. Још ако је та комуникација – 

рекламација, значај ЕI  је очигледан.  

 

Дефиницију ЕI која би се најлепше могла применити у продаји рекао је Weisinger. Он 

каже: „ЕI укључује интелигентно коришћење емоција. Ми свесно постижемо да наше 

емоције раде за нас, на тај начин што помажу вођењу нашег понашања и 

размишљања у правцу који ће унапредити наше резултате.“  

 

Коришћење емоција за грађење дугорочних односа 

 

Истраживања су показала да су врхунски продавци, по правилу, имали висок степен 

ЕI. Важно је приметити да је ЕI далеко више од контроле сопствених емоција. Веома 

често се каже: „Он је добар за продају. Уме да се исконтролише!” Продавац који 

развија своју EI активно и с намером користи своје знање како би постигао жељено 

понашање код себе, али и код саговорника.    

 

И тако долазимо до ситуације која у потпуности оправдава тестирање комерцијалисте 

са почетка текста. Што је већи степен EI код Вашег продавца, то ће он бити бољи у 

послу. Јер времена се мењају. Некада су се купци одлучивали на основу 

карактеристика производа или услуга и њиховог што већег поклапања са својим 

потребама. Данас на тржишту имамо све више производа који су веома слични. То 

доводи до тога да карактеристике производа нису довољне како би купци донели 

одлуку о куповини. И зато купци морају да траже неке друге области како би могли 

да се определе коме да повере свој новац. Најчешће, то је питање: Ко им од продаваца 

више одговара? У таквој ситуацији EI продавца игра кључну улогу. Прилагодити 

сопствену комуникацију комуникацији купца. Има ли важније вештине?  
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Данас сам на тренингу имао Бориса, комерцијалисту из ПроМонте-а, који ми се 

похвалио да моментално може да се прилагоди дијалекту у било ком крају Црне Горе. 

И то није крај јер је показао да је способан да крене у причу као да је из Београда или 

Загреба. Да ли је то манипулација? Схватимо то на следећи начин: Када смо у 

контакту са неким странцем, Грком на пример, и када му кажемо само једну реченицу 

на његовом језику, како он реагује? Па осмехне се и драго му је што сте се потрудили. 

Потпуно исто је и у овој ситуацији када продавац „улази“ у купчев дијалект. 

Прихватимо да му на тај начин указујемо поштовање. Што идемо више од продаје 

производа ка продаји услуга овај однос продавца је све важнији. Зато што се у 

индустрији услуга веома често продаје нешто што није могуће ставити у табелу и 

приказати кроз карактеристике. Веома често купци се одлучују на основу утиска који 

је на њих оставио продавац. Па је ли то та EI или није? 

Све већи број компанија се труди да код нас створи навику да купујемо њихове 

производе и/или услуге. То значи да однос продавца и купца мора постати дугорочан. 

А сви знамо да дугорочан однос и у приватном и у пословном животу почива на 

емоцијама. Што нас опет доводи до потребе за EI. 

 

Шта треба развијати код људи који желе да се баве продајом 

Компаније су свесне да је све теже пронаћи продавца који ће задовољити све што се 

од њега тражи. То их доводи до све већег притиска на компаније. Само што оне веома 

ефикасно тај притисак преносе на људе који желе да се код њих запосле у продаји. 

Зато ако сте у продаји, ево шта је потребно да развијате код себе, али и да тражите 

код људи који желе да раде код Вас.  

 

Емоционална самосвесност 

Дефинитивно продавац мора да схвата сопствене емоције и да их користи у процесу 

доношења одлука. Јер, ако није у стању да схвати сопствене емоције и реакције које 

се јављају као последица, како ће контролисати сопствену нервозу која је код 

продаваца  веома честа. Једном цигаретом пред састанак? У ситуацији када велики 

број купаца може да осети дах пушача, а о мирису дуванског дима и да не говоримо? 

Веома тешко. Емоционална самосвесност ће им помоћи како не би понављали исте 

грешке у продаји. Најједноставније речено ако је немају изграђену, неће умети да 

читају „између редова”. Невербална комуникација ће за њих бити небитна ствар. 

Фокусираће се на коришћење продајне технике која им је једном успела. Чак и 

уколико примете да их купац одбија, само ће повећати притисак не њега. „Само 

упорно ударај у исто место и стена ће пући!”- то је реченица коју им је некада неко 

рекао и ње се држе као пијан плота. Ако сте замишљајући оваквог продавца у глави 

створили слику булдожера, потпуно сте у праву!  

 

Управљање емоцијама и организованост 

Ма колико се трудили менаџери не могу све сами да ураде. Или им недостаје 

довољно времена или довољан број руку! Зато су им потребни продавци који имају 
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висок степен самоорганизованости и иницијативе. Они који не чекају да им 

компанија обезбеди све што им је неопходно. Ускоро ће Нова Година и већ чујем 

велики број продаваца који од компаније очекују да им обезбеди што скупље 

роковнике, привеске и остале џиџа-биџе које су некада конквистадори давали 

Индијанцима у замену за злато, а данас компаније дају купцима у замену за 

лојалност. Ево дивне прилике да споменем продавца који ту има оригиналан приступ. 

Отишао је у вински подрум и договорио се са власником да од њега купи 100 флаша 

вина. Све их је лепо брендирао својом посветом и пред Нову Годину поделио 

шефовима продавница по Војводини. Питање колико је то утицало на повећање 

његове продаје је излишно. Да ли је компанија учествовала у инвестицији куповине 

100 флаша вина? Није. Али продавац то није ни очекивао. Он ради за провизију која 

је сигурно далеко надокнадила вредност тих 100 флаша вина. Колико продаваца у 

Србији размишља као он? Сигурно мање од 10%. Али зато се он сигурно налази 

унутар тих 10% најплаћенијих продаваца.  

 

Када смо већ код плате, јуче ме је звала Катарина, девојка о којој сам већ писао у овој 

књизи. Обавестила ме да је постигла фиксну плату од 1000 евра. То значи да је у 

последњих годину дана њена плата скочила за 100%. Прочитајте још једном чланак о 

њој па ћете видети зашто. Особа која поседује високо управљање емоцијама и 

организованост има и висок степен показивања иницијативе. Не чека да компанија 

инвестира и обезбеди све потребне услове. Она сама улаже сопствене ресурсе и 

завршава посао. У исто време одлична је у раду са „тешким“ корисницима. Особе 

које се истичу у овим елементима EI најчешће су духовите и увек виде светло на 

крају тунела.  

 

Самопоуздање 

Када руководилац продаје размишља кога да пошаље на састанак са важним 

потенцијалним купцем, сати и сати се инвестирају у припрему материјала, израду 

понуде и проучавања потреба купца. Полази се од тога да је све на купцу и на нашем 

производу. И што боље њих двоје познајемо, пре ће се завршити посао. Моја 

сугестија је да се мало више времена посвети изградњи самопоуздања код продавца 

који ће све то изнети „на својим плећима”. Он је човек од крви и меса и неопходно је 

да добије жешћу дозу самопоуздања и самопоштовања. Веома често људи који 

представљају велике системе мисле да ће сви да падну на нос и да моментално 

потпишу уговор зато што су они светско име. У свету слободне трговине, коме ми 

тежимо, веома често купац прво купује продавца, па тек онда то велико (или мање 

велико) име које овај има иза себе. Продавци знају да су они испред лога фирме, а да 

купац најчешће никада у животу неће видети оне који су иза лога. Сви продавци који 

мисле да је лого испред њих, у једном тренутку ће се пробудити са болном лекцијом 

из продаје коју ће добити од купца, а после и од шефа. Ако сте сигурни у себе, неће 

Вам представљати проблем да равноправно разговарате са човеком за кога ради 

10.000 људи.  
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Став:„Нисам ја довољно вредан да разговарам са њим!” тотално је непознат људима 

који имају самопоштовање. Као резултат они ће контактирати с кључним 

доносиоцима одлука, а неће се  задовољавати да продају своју причу људима који 

познају некога ко је добар са главним. И тај став показују сваког дана. 

 

Емпатија 

 

Ако постоји нешто што ми смета код продаваца, а на шта веома често наилазим, онда 

је то онај осећај када купац крене да објашњава своју (специфичну) ситуацију, а 

продавац се моментално укључи у стање „е управо зато треба да радите са нама”. 

Иако га није саслушао ни до краја друге реченице, тачно се осећа како вреба да купац 

ухвати ваздух, како би кренуо у офанзиву. У тим тренуцима, док купац не може да 

дође себи од чуђења шта га је снашло, продавац је већ у пуној брзини, претура по 

ташни и тражи уговор за потписивање. Где је ту емпатија? Оно фино осећање да 

разумемо како се осећа потенцијални купац и слушање (без прекидања) како је било 

купцу пре него што смо ми дошли да га ослободимо свих проблема и усрећимо, 

наравно, све о истом трошку.  

 

Продавци који су заинтересовани да саслушају ситуацију у којој се налази 

потенцијални купац имају шансу и да нешто ураде. Они су мајстори гледања у очи и 

благог климања главом са јасним интервалом, од један клим у секунди. Они су ти 

уметници „говора тела” који изгледају као наш председник док му негде у некој 

забити објашњавају да немају ни пута ни воде. Узори су им новинари на CNN-у. Они 

који у 30 секунди извештавају о поплавама у Индонезији као да им се пола родбине 

тамо подавило.  

 

У следећој секунди моментално се уз „осмех коме се виде шестице” пребацују на 

тениске турнир где треба прославити нову победу. Овакви продавци су мајстори 

постављања питања. И то питања у којима се покривају све четири области. И процес 

и потребе и профил и став.  

 

Из свега наведеног произилази да су нам потребни продавци који су не само са 

високим IQ него и са високим количником емоционалне интелигенције, ЕQ.  Да по 

други пут у истом тексту потврдимо да су у оној компанији били у праву када су 

продавца са почетка приче тестирали и по питању емоционалне интелигенције. Ако 

сте се таман загрејали за посматрање продаје са EI тачке, обећавам наставак у 

следећем тексту.  

 

Правило 32: Подстичите продавце да развијају емоционалну интелигенцију.  

 

Правило 33: Особа са високим количником EI је идеалан продавац. 
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       Број 20 - Спремни за тест оптимизма 

„Иако си пао седам пута, устани осми!“ - Кинеска пословица 

 

Оптимизам компензује остале недостатке!  

Као што сам у претходном тексту обећао, настављамо са причом која се у 

суштини може подвести под следеће: У продаји није довољно да будете 

најпаметнији да бисте успели. Није довољно ни да имате препоруке или везе. 

Неопходно је да развијате и емоционалну интелигенцију!  

 

То ћемо наравно прихватити са позитивне стране јер то значи да без обзира на наше 

генетске способности, школу коју смо завршили, партију којој припадамо, порекло и 

сл, у продаји можемо напредовати непрекидно развијајући наш однос са купцима. 

 

Зато све већи број компанија тестира ЕQ будућих, али и садашњих запослених. 

Досадашње потенцирање когнитивних вештина очигледно је добило јак ударац. 

Потенцирање EI повећава продуктивност, смањује стрес, решава конфликтне 

ситуације и ствара боље односе са купцима, али и са колегама унутар фирме. 

Оптимизам је бољи од знања! Ово реченица се приписује Мартину Селигману, који 

је током 80-тих година прошлог века истраживао утицај оптимизма на крајњи 

резултат запослених. Посебно су интересантни његови резултати у којима посматра 

продавце који раде у осигуравајућој компанији. У циљу истраживања укључио се и у 

процес селекције. Компанија је имала свој стандардни тест на основу кога је 

примала будуће продавце осигурања.  
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Селигман је њему додао и један тест који би могли да назовемо тест оптимизма. И 

посебно је посматрао оне кандидате који су на класичном тесту пали и дефинитивно 

не би добили запослење. Предложио је компанији да да шансу онима од њих који су 

прошли његов тест оптимизма. И следећих година је поредио њихове резултате са 

резултатима оних који су примљени на основу класичног теста. Већ у првој години 

група „оптимиста” је имала 21 % већу продају од „класичне” групе. У другој години 

проценат се попео на феноменалних 57! Као резултат можемо да закључимо да 

оптимисти далеко боље продају. Ако бисмо зашли дубље у целу причу, дошли бисмо 

до тога да оптимисти далеко лакше излазе на крај са одбијањем него класични 

продавци.  

Како да се навикнемо на одбијање? То је посебна прича. Али они који схвате да оно 

што они раде нема прођу 100 % или да је посао такав да је проценат успешности 

мали у односу на број покушаја, имају шансу да успеју у том послу. 

 

Како да останете оптимистични 

 

Наравно да се оптимизам негује. И ако бих морао да се посветим и да из текста у 

текст пишем само о једној ствари која доприноси успешној продаји, онда би то био: 

Оптимизам.  И знам да би то било мало у односу на све оне бујице песимизма и 

црних мисли које нам се редовно, са свих страна, сервирају. Ако само погледамо ТВ 

програм, можемо видети да је то гомила песимистичких констатација које 

оптимизам пресеца само у виду реклама и спотова. А најинтересантније је што ми 

то и даље мазохистички плаћамо. Или погледајте изглед насловних страна по 

трафикама. Све насловне стране пропагирају идеју да се негде десило нешто 

страшно или нешто што је за сваку осуду. И када се човек деценијама трује таквим 

ђубретом, онда није ни чудо што по изласку из средње школе постаје песимиста и 

што ће увек неког другог окривити за сопствени неуспех, и то пре него што покуша 

да нешто у животу уради.  

 

Овај пасус сам написао под утиском директора Q-tronika који ми је на питање какав 

треба да буде продавац кога ће он запослити, рекао дословце: „Молим те, само 

немој да ми шаљеш оне који ће на интервјуу сести, гледати у земљу и изгледати као 

да су им све лађе потонуле!” Иначе, од 300 људи који се просечно јављају на огласе 

у којима се тражи продавац, већина у потпуности одговара тужном опису који је дао 

господин Манџић. Шта рећи осим, тешко је прихватити да неко не може да покаже 

ентузијазам у тренутку када продаје производ који је њему најважнији (сопствену 

каријеру и егзистенцију). И како му онда поверити да продаје Ваше производе? 

 

Научите како да се носите са одбијањем 

 

Одбијање је редовна појава. Ако ми се неког дана деси да не будем одбијен, то, 

поред лепог осећања да сам све бољи у продаји, значи и још једно: Нисам имао 

довољан број позива или састанака. Кажу да добри продавци науче да након изласка 
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са састанка на коме нису продали притисну неко унутрашње дугме, ресетују се и 

кажу „СЛЕДЕЋИ”! 

Научити како се превазилази одбијање је само један од аспеката EI који се користи у 

бизнису, али је у продаји сигурно најважнији. Иначе систем „следећи” је користан у 

свим аспектима бизниса. На пример код људи који припадају средњем менаџменту, 

такозваних менаџера „бициклиста”. Назив потиче од карактеристичног савијеног 

положаја тела сличног бициклисти. Тај положај настаје тако што их топ менаџмент 

савије притискајући их одозго, све док они не схвате да морају ногама да утапкају 

оне који су испод њих. За сваког поштеног човека стање је понижавајуће и тешко да 

се може поднети без квалитетне обуке и/или лекова. Од једне од особа која ради у 

иностраној банци сазнао сам да њени састанци са топ менаџером никада нису трајали 

дуже од 30 минута, али да је она после сваки тај састанак непрекидно вртела у глави 

и по месец дана. Непрекидне критике, подсећање на постављене циљеве, одбијање 

сваког њеног предлога. Притисак је био неиздржив. Кошмар са посла ју је прогањао 

24 сата дневно. Сто пута је желела да напусти банку, али је била свесна да је много 

уложила да би дошла на позицију менаџера. Плус, њен одлазак би моментално био 

попуњен новом менаџерком која већ шест месеци чека да њој понестане снаге.  

 

Зато је у тренутку луцидности развила метод „следећи”. Од тог тренутка као да се 

цео свет променио, а не само она. На следеће састанке са топ менаџером одлазила је 

као на позоришну представу. Чак је успела да код себе створи емпатију за тог јадног 

човека који је у зрелим годинама добио задатак да „постави ствари на своје место” у 

систему у који се није уклапао. Своју несигурност и незнање прикривао је 

ароганцијом и позом затворског старешине. Пре састанка са њим притисла би дугме 

„следећи”, на састанку је била спремна да размишља, да не показује стварне емоције 

и да прилагоди своју комуникацију његовој. 

 

Упознајте себе и сопствене потребе- лакше ћете доћи и до купчевих 

 

Разумевање саговорникових емоција такође спада под EI вештине неопходне 

продавцима. Током разговора, неопходно је препознати потребе корисника. Те 

потребе купци веома често не говоре тако лако. Чак веома често не говоре праве 

разлоге. Зато је потребно открити и оно шта се крије иза свега тога. Најједноставнији 

пример: Питајте неког од возача црних лимузина зашто су се определили за њих и 

добићете логичан одговор: „Осећам се безбедно у њима!” И то је логичан разлог коме 

се не може наћи мана. Проблем је што то најчешће није и прави разлог. Е ту је 

вештина продавца да дође до оног правог разлога који може бити ко зна шта!!! 

Рецимо: Жеља да се покаже моћ, или сујета или фасцинирати пословне партнере... 

Однос купац – продавац је идеалан пример како емоције утичу на комуникацију. И 

што је продавац бољи у контроли сопствених, али и препознавању и разоткривању 

купчевих емоција, то има већу шансу да прода. 

 

Што боље познајемо себе то ћемо бити бољи у продаји. И што боље прилагођавамо 
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свој начин комуникације купчевом. Продавац који ради на својој EI сигурно ће знати 

када и како да се понаша. Када да дода мало гаса, а када да притисне кочницу. 

 

Да ли је стварање доброг односа важније од стварања добре услуге и/или производа? 

Сигуран сам да јесте, мада уколико поред доброг односа створеног Вашом вештином 

EI поседујете и квалитетан производ, то само може бити од користи. 

 

У савременом пословању безброј је примера како EI унапређује продају. 

Интересантан пример је начин на који је L'Oreal  променио праксу примања 

продаваца. Узевши у обзир EI кандидата приликом доношења коначне одлуке, 

постигли су феноменално повећање продаје, али су и смањили проценат купаца који 

су долазили да рекламирају производ који су купили. Ово последње је вредно да се 

понови. Замислите жену која купи кармин и након два дана врати кармин јер није 

задовољна купљеним производом. И сада замислите другу ситуацију у којој та иста 

жена купи тај исти кармин, али код друге продавачице која има изграђену EI. Из 

наведених резултата произилази да ће та жена задржати купљени производ. Па где је 

ту логика? Питање је наравно само реторичко јер смо још у првом тексту закључили 

да у продаји пресуђују емоције, а не логика.  

EI почиње вођењем рачуна о томе какву представу имају други о нама. И што је наша 

слика о нама самима ближа слици коју други имају о нама, то ће нам бити лакше да 

комуницирамо са њима. 

  

Уђимо у њихове ципеле! Ово је фраза коју смо преузели са Запада. Али и техника 

коју непрекидно примењујем, Relationship Selling ,  са истог је поднебља и у 

потпуности се уклапа у све специфичности нашег поднебља. И зато када радим 

припрему тренинга неопходно је да „уђем у њихове ципеле” и сагледам сву њихову 

проблематику. Само на тај начин знам да ми у првих пет минута неће устати неко од 

учесника тренинга са констатацијом: „Знате наш посао је мало специфичан!”. Па, 

хвала Богу да је специфичан. И зато је мој посао да сазнам што више о тим 

специфичностима. Али зато је и сваки купац специфичан. И то је оно што сваки 

продавац мора да има стално на памети. И зато је најбоље да што пре „уђе у купчеве 

ципеле” пре него што му купац каже: „Знате наш посао је мало специфичан...”. 

 

Већина у Србији има спреман тачан одговор на питање: Да ли чашу виде као допола 

пуну или допола празну, које би им лутајући репортер поставио док шетају улицама 

наших градова. „Све док не дођу код мене на интервју!”- што рече онај директор. И у 

томе и јесте проблем. Ако смо сви ми оптимисти, потребно је само тај оптимизам да 

преточимо у акцију. 

 

Ево на крају једног теста за Ваше дете. Ако га немате, или га рађајте или га усвојите, 

а онда урадите следеће: Ставите испред њега тањир и на тањир ставите кекс. А затим 

кажите детету да може да га одмах поједе или ако жели да сачека 20 минута, добиће 
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као награду два кекса. И оставите га самог на 20 минута. Ако за 20 минута затекнете 

кекс у тањиру, знајте да је за дете то био велики изазов коме је одолело. Сигурно је да 

ће Ваше дете показати виши степен друштвене прилагодљивости, да ће у животу 

имати боље резултате и моментално га унесите у базу кадрова Srma Consultinga.  

 

Његова тренутна способност да контролише сопствене емоције је камен темељац 

његове будуће каријере. Ако сте затекли празан тањир, није страшно. Моментално 

упишите дете у подмладак неке од јачих политичких партија. Након неколико година 

лепљена плаката, биће проглашено за једног од 100.000 лидера и од тог тренутка све 

остало о чему говорим је ирелевантно.  

 

После деце, ево малог теста и за Вас. Мало сам га преуредио са идејом да сви ми који 

се бавимо продајом још више усвојимо значај EI у нашем свакидашњем послу. 

 

1. Да ли можете да дефинишете нијансе сопствених осећања? 

 

2. Можете ли да препознате осећања других људи, чак и када их они не износе јавно? 

 

3. Да ли Ваша свест о осећањима других људи утиче на то да можете да се саосећате 

са њима? 

 

4. Можете ли да одржите контролу над сопственим животом упркос свакодневним 

сметњама? 

 

5. Када сте љути, да ли сопствене потребе можете формулисати у форми која ће 

смирити ситуацију? 

 

6. Можете ли се држати дугорочних циљева и спутати импулсивност? 

 

7. Да ли покушавате да постигнете оно што желите чак и када се то другима чини 

немогућим? 

 

8. Да ли умете да искористите сопствена осећања у циљу постизања циљева? 

 

Сада када смо се мало више позабавили EI вештинама можемо да се сетимо 

школских дана када смо цитирали Декарта и његово: „Мислим, дакле постојим!” 

Победа разума над емоцијама била је услов да се донесу рационалне одлуке. Антонио 

Дамасио, професор неурологије са Ајова Унверзитета, мисли другачије. Чак је 

написао и књигу „Декартова грешка” како би објаснио сопствени став. Укратко, 

професор каже да су логички и емотивни процеси у мозгу веома блиско повезани и да 

нема смисла раздвајати их. У пракси ми приликом доношења одлуке користимо 

емоцију као информацију исто као и што користимо логичку анализу.  
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Дамасио спомиње маркере који се налазе у мозгу и који нам дају јасну слику 

последица активности које намеравамо да предузмемо. Ти маркери су као вага која 

нам каже да ли су последице које ће наступити вредне наших активности. Спомиње 

пацијенте са оштећењима мозга који су били способни да решавају комплексне 

аналитичке проблеме, па ипак били су неспособни за свакодневни живот јер нису 

могли да укључе и емоције у доношење одлука.  

 

За нас који смо на тржишту ситуација је све сложенија. Свакодневно у продаји 

срећемо различите типове људи и са њима градимо односе. То значи да се морамо 

прилагођавати различитим становиштима, и бити спремни да се непрекидно 

мењамо. То од нас захтева висок степен: Самопоуздања, сагледавања сопствених 

емоција и емпатије. Да ли је случајно, али све су ово EI компетенције. 

 

Сва срећа за нас продавце да се EI може вежбати! 

 

Правило 34: Више вреде емотивне, него когнитивне вештине продаваца.  

 

Правило 35: Запошљавате и негујете људе који су оптимисти. 
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    Број 21 - Чему нас наши преци могу 

научити 

„Или ћемо променити наше снове или ћемо ојачати наше вештине!” - Jim Rohn 

 

Зашто је нестала Винчанска цивилизација 

Овог викенда отишао сам у Винчу. То мало село у непосредној близини Београда 

некада је било средиште велике Винчанске цивилизације. Она је обухватала далеко 

већи простор него што је данашња Србија. Примера ради у њу су улазили и данашњи 

градови Тузла и Софија. Ако желите да странцу покажете нешто што не може да 

види на неком другом месту, обавезно га тамо одведите. Али да прво ми одемо тамо и 

да видимо шта ми можемо од њих да научимо. 

 

Винча је било прво место где су људи престали да се сељакају чим пољопривредом 

испосте земљу. У Винчи Дунав је веома широк и можемо да замислимо како је он 

својом лепотом, пре 7.000 година, фасцинирао људе који су одлучили да се ту 

настане и да по први пут у историји направе куће које неће напуштати. То је време 

када народи нису морали да међусобно ратују. По први пут, нису имали око чега да се 
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боре. Ко год је хтео да ради, имао је прилику се бави пољопривредом или да буде 

занатлија. У оба случаја имали су више него што им је било потребно. И наравно да 

су се онда посветили трговини. Народи који су их окруживали били су њихови 

потенцијални купци.  

 

И кренула је трговина. Веровали или не имали су јединствено средство за плаћање. 

У свим крајевима цивилизације пронађене су шкољке којих једино има у 

Средоземном мору. Очигледно је нашим прецима трговина ишла јако добро. 

 

Нису инсистирали на компензацији по принципу: „Ми све што радимо, радимо само 

кроз компензацију!” Продавали су и куповали за шкољкице. Били су сигурни у оно 

што су производили.  

 

Нису тражили улиставање! То што неко сарађује са њима, наплаћивали су, али не 

тако да им човек мора поклонити први контигент свега што ће преко њих продавати! 

 

Били су озбиљни трговци и све што су купили одмах су и плаћали. Њихов 

финансијски директор је био неко ко чува образ фирме тако што свима којима дугује 

и плаћа.  

 

Нису се понашали по принципу „ми смо велики и ми не морамо (на време) да 

плаћамо!” 

 

Винча је била културни, трговински и научни центар тадашње Европе и непрекидно 

су били у прилици да показују сопствену креативност. Измислили су: Оруђе за 

бушење камена, топли под, еколошки зид, сулундар који је извлачио дим из 

просторије, удицу...  

 

Њима није било потребно да неко друго племе дође и отвори велику продавницу 

како би им показао како се продаје. Они су били рођени продавци. 

 

Винчански трговац није морао да се посебно мотивише и да у себи тражи лидера. 

Знао је да се добро позиционира и подигао је радњу поред Дунава. На тај начин  

поставио је себе на најбржи транспортни коридор тог времена. На све стране су 

били његови потенцијални купци. Вема лако је могао да до њих дође користећи 

Саву, Дрину, Мораву, Вардар и остале реке. Погледајте само карту речних токова и 

видећете да бољег места од Винче нема.  

 

Он је узимао торбу шкољкица и своје прозводе. Не би ме изненадило да су они први 

измислили комерцијалисту који не чека да купац дође код њега већ иде купцу на 

ноге. Све што је било потребно тадашњем комерцијалисти је сигурност да продаје 

добар производ. А они су знали да од њих нема бољих. 
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Замислимо само њиховог менаџера продаје који је задужен да управља и развија свој 

продајни тим. Сигуран сам да тадашњи менаџер продаје никада није рекао како нема 

времена да обучава сопствене људе. Па за шта друго има времена? Видим како сви 

седе на столицама поред Дунава и обучавају се у продајним вештинама. Направити 

тренинг продаје на локацији Винче сигурно би био посебан изазов. Група тадашњих 

комерцијалиста вежба игру улога. Ајмо, ја сам купац, а ти си продавац. Како 

почињеш? Замислимо како планирају маршруту за сваког од чланова продајног тима. 

Ти ћеш ићи Дунавом до Саве, а онда скрећеш лево у Дрину и поздравићеш ми све на 

које наиђеш. Сигурно су они први и поделили територију и доделили: Једном 

продавцу један рејон. У том рејону сигурно је свако имао одређени број продавница 

које мора да обиђе. И можемо само да наслутимо како је текао тај продајни разговор. 

 

Сигурно су и они морали да развијају добре односе са својим купцима. Да их 

подстичу на куповину. Да прате колико су узели прошли пут и колико могу да узму 

сада. Како су унапређивали продају? Да ли су можда користили акције? Како су 

стварали поверење?  

Знали су они да ће купци прво куповати њих па тек онда њихове производе. Прво ће 

тадашњи купац погледати тадашњег продавца у очи и видети може ли имати 

поверења у њега. Да ли му улива поверење? Да ли је та посуда која је тако лепо 

обликована и украшена издржљива? Има леп поклопац у облику птичије главе са 

великим очима. Очигледно да је добро имати такав поклопац јер он својим великим 

очима непрекидно чува садржај посуде. А како је само лепо обликована та посуде.  

 

Грнчарски точак још није измишљен па је занатлија морао да буде веома вешт. Видим 

продавац је лепо обучен. Сигурно му добро иде. И зато су продавци поред лично 

естетских разлога морали да буду лепо обучени. То нису били пећински људи 

огрнути крзном. Не. То су људи који су имали дводелну одећу. Тканина им је била 

ткана на разбоју и имала је фину текстуру. Ако се питате одакле то могу да тврдим, 

ево и одговора. Један од њих се наслонио на зид који је још увек био свеж и тако нам 

је оставио отисак стар 7.000 година. Са тог отиска његове кошуље можемо да видимо 

сву лепоту материјала. И још више. Са фигурица које су остале до данашњих дана 

видимо да су много волели „V изрез” на горњем делу одеће. На свакој фигурици је 

исти „V изрез”. А можемо говорити и о лепоти дезена јер је и она приказана на 

фигурицама.  

 

Очигледно је наш предак који се бавио комерцијалом знао за важност првог утиска. 

Знао је да, када долази у неко место, потенцијални купци гледају и у чун којим се 

довезао. Гледају и у његову одећу. Посматрају да ли је очешљан и лепо обријан. Ако 

мислите да претерујем, погледајте поставку у Винчи или Народном музеју у Београду 

и видећете да су делове природног стакла смолом везивали за штапиће и користили 

као бријаче. Да ли су ти тадашњи бријачи били бољи од садашњих Сега Мега Гига 
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Ултра пет бријача просудите сами. Моје је само да Вам кажем да се природно 

стакло и данас користи као оштрица скалпела код најосетљивијих операција. А за 

чешљање постоји велики број доказа у виду рожнатих чешљева. 

  

За разлику од многих данашњих трговаца, тадашњи се сигурно нису стидели тога 

што се баве трговином. Нико од њих није завршио факултет па ето сада „мора“ да 

продаје да би преживео. Већ тада су људи знали да је продаја најбољи начин да 

сопственој породици обезбеде сигурну егзистенцију. Сигурно им родитељи нису 

говорили: „Учи школу да не мораш да радиш као трговац!”  

 

Знали су да цене и стамбени и канцеларијски простор. У малом делу који је 

истражен у Винчи тачно се види да су куће зидане једна до друге, у првилном низу. 

Ту нема дворишта. Овде је квадратни метар имао своју значајну вредност. Сви ти 

објекти имају од 40 до највише 100 м2. Очигледно је ту био епицентар читаве 

цивилизације. У таквом тржном делу очигледно нема резона правити велика 

дворишта. Такође ту нема места ни за стоку. Све је подређено трговини. Ту је био 

пословни центар. Лепо одевени купци и продавци се ту договарају око сарадње. 

Коментарисали су курсне листе, колико је со скочила у односу на вештачко стакло 

и сличне теме.  

 

Нису имали телевизију што значи да им је мозак био заштићен од свакодневног 

испирања и филовања лошим вестима. Радује ме да се напокон на Западу појавила 

књига која пореди свакодневно убацивање катастрофичних вести у главе гледалаца 

са систематским сламањем воље по затворима широм света. Принцип је исти. 

Затвореницима се не да да спавају, а непрекидно примају катастрофичне 

надражаје. Од тога им воља слаби и лако је њима манипулисати. 

 

Били су поносни на своје производе и означавали су их жиговима. Очигледно им је 

домаћи производ био синоним за квалитет. 

Поред интернационалне валуте (шкољкица), користили су доста локалних валута, 

које су све биле интернационално признате (камена со и природно стакло, на 

пример). 

 

Последица овог благостања је била да су се људи веома рано женили и удавали. На 

починак су ишли са заласком Сунца, а устајали у зору. Зато су од раног јутра били 

спремни да се посвете својим радним задацима. 

 

Време у коме су живели није било ни матријархат ни патријархат, већ 

равноправност у којој данашња цивилизација може да има јасан путоказ. 

 

Па како је онда једно тако идеално друштво пропало? Шта је допринело да нешто 

што траје 1.000 година нестане релативно веома брзо?  

Веровали или не, одговор је: Неспремност на прихватање промена! 
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Били су тако сигурни у свој постојећи начин живота да нису обратили пажњу на неке 

нове трендове. Као на пример: Интензивно коришћење метала. Потврђено је да су 

Винчанци познавали бакар и да су га ископавали. Користили су га углавном за 

прављење накита. Али настала је ситуација у којој су други народи кренули у далеко 

агресивнију потражњу и примену метала. Од њега су правили ефикаснија оруђа и 

оружја.  

 

Руду није имао свако. И око рудника метала је почела борба. Онај ко је имао метал, 

био је у великој предности. Оружје им је сада било потребно јер је рат постао 

легитиман начин комуникације. Они слабији могли су само да се позивају на (Божју) 

правду. Очигледно, једно идеално друштво је отишло у историју. Њихови наследници 

су се у прошлости далеко више бавили одбраном и ратовима него трговином.  

 

Сигуран сам да наступа време у коме ћемо поново постати препознатљиви по 

трговини и раду. Довољно је да одемо до Винче и да послушамо шта нам наши преци 

говоре. 

 

Правило 36: Status Quo је уништио многе компаније, па чак и цивилизације.  
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Број 22 – Увек има више путева 

„Као што је храна поједена без апетита штетна за здравље, тако ће и изучавање 

без жеље наудити памћењу и спречити га да упије оно што у њега уносимо.” - 

Леонардо да Винчи 

Постоји анегдота која се веома свиђа људима из бизниса па хајде да је поделим и са 

Вама.  

 

Путник намерник се нашао у непознатом граду и након неколико сати схвати да се 

изгубио. Нема мапу града, а у руци му је остала само адреса на коју треба да стигне. 

Бесан што је сам себе довео у ту ситуацију, прилази човеку који седи на клупи и пита 

га у ком правцу да иде да би дошао до жељене адресе.  

Овај је очигледно заинтересован да му помогне па рече: „Иди право напред до трећег 

семафора, онда скрени десно док не дођеш до болнице...” 

 

Таман када се наш путник спремао да му се захвали и да оде, човек га ухвати за руку и 

рече: „У ствари не, одмах скрени десно, све док не наиђеш на парк, и онда скрени 

лево. И тако све до моста...” 

 

Путник намршти обрве, али се ипак захвали и крену у наведеном правцу, али схвати 

да га човек и даље држи за руку.  

 

„Стани погрешио сам. Врати се назад. Наићи ћеш на велику раскрницу, иди десно док 

не наиђеш на цркву. Онда скрени десно...” 
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Наш намерник се, већ видно изнервиран, још једном захвали и крену у супротном 

правцу од саветованог.  

Добро, каква је ово анегдота и какве ово има везе са продајом?  

 

Хајде да конкретну анегдоту повежемо са бизнисом и још конкретније, са продајом. 

Веома често власници фирми и/или директори продаје излазе на тржиште са идејом 

да ће се неки производ одлично продавати. Покушавају на различите начине и онда у 

неком тренутку, када не иде, стану да размисле: Шта и како даље? Овако више не иде, 

ентузијазам је посустао и потребно је нешто променити.  

Траже помоћ на све стране и веома често спремни су да послушају савет човека кога 

виде први пут у животу. Чак и када тај човек о њиховом послу зна веома мало. Чак и 

када је тај човек странац у нашој земљи. Чак и ако им овај каже да ће путовање бити 

веома дуго.     

  

Решите се копирања и митова  

 

Поврх свега, то су тренуци када се најчешће креће у копирање. По систему ако је то 

могло у Словачкој, онда ће моћи и код нас. А да ли је баш тако? Успех у бизнису се не 

може копирати, а да се не узму у обзир све специфичности под којима је претходник 

успео. У противном, то је случај када неук води неуког.  

  

Очигледно да смо наишли на неке митове о којима ћемо имати прилике да 

разговарамо. Мит о томе да се успех може поновити. Мит о томе да свако може да се 

бави продајом. Мит о томе да је добар продавац добар у било којој области продаје да 

се налази, по принципу: „Ја сам добар у продаји станова, могао бих да продајем и 

аутомобиле.“ 

 

Разрганичите своје снаге од жеља 

 

Неопходно је да на самом почетку директор стави на папир које су његове снаге. 

Знам да Вам ово звучи познато. Знам да је доста вас то и урадило, али ово је веома 

моћан алат и зато је неопходно, кад год се укаже прилика, проверити да ли је дошло 

до неких промена. То је као карта која нам користи да се крећемо аутопутем. Можемо 

и без ње, али ако нам се шофершајбна замагли, може се десити да прескочимо неки 

важни знак и онда смо изгубили доста времена у исправљању непотребне грешке.  

 

Ако се запитамо које су наше снаге, можемо се довести у ситуацију да, иако имамо 

довољан број година и нисмо више тинејџери, не успемо да дамо тачан одговор. О 

великом броју директора који о томе и не размишља и да не говоримо. Споменуо бих 

само да велики број директора веома често уместо сопствених снага има пред очима 

сопствене жеље! Директор који жели да буде добар у управљању људима веома често 

ће себи придодати ту вештину, чак и када ми његови запослени отворено кажу да то 

није тако.  
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Такође, зато што смо на некој позицији, можемо себи придодати особину која се 

очекује на тој позицији. „Па како бих дошао до позиције директора да нисам 

ауторитативан?” Реалност је да до сазнања о сопственим снагама и није тако лако 

доћи. Наше снаге, које нам омогућавају да будемо успешни у ономе чиме се бавимо, 

представљају резултенту која се добија спајањем наших мисли, осећања и убеђења.  

 

Све се одиграва веома спонтано. Као када корачамо или дишемо. Као да тога нисмо 

ни свесни. Неко ко је добар у комуникацији путем телефона или неко ко се лако 

уклапа у свако друштво, о томе и не размишља. У томе не виде ништа посебно 

(„свако то може”). То сматра природним талентом, давно наученим, који је постао део 

његове личности и једноставно веома тешко може да некоме другом објасни како он 

то ради.  

 

Људи који се лако саосећају са другим људима сматрају да је то природно и да они 

који то не умеју да ураде једноставно то не желе. Ако неко сматра да комерцијалиста 

мора да буде агресиван, упоран и превртљив како би успео, онда ће се та особа тако и 

понашати и код себе развити све те особине јер жели да буде успешан. Плус, он ће то 

сматрати својом снагом. Када се говори о снагама, веома често се може прочитати 

нешто што је савршено нејасно. На пример: „Имам осећај да нањушим добар посао!”  

 

Волео бих да видим тренинг који развија ту снагу, а и појединца који ће рећи: „У 

следећих шест месеци радим на развијању сопственог њуха за добар посао”. 

Једноставно ако нашу снагу не можемо јасно дефинисати и практично представити, 

ускраћујемо могућност да је у потпуности примењујемо и развијамо.    

  

Радите на усавршавању својих предности пре него на уклањању слабости 

 

Ако смо сазнали које су нам снаге, неопходно је сазнати и које су слабости. Ту је још 

интересантнија ситуација. Већина директора верује да ће они, а и њихов фирма 

напредовати ако исправе сопствене слабости. И зато иду на обуке и тренинге, читају 

литературу, а све са жељом и очекивањем да не понављају сопствене грешке.  

 

Реалност је да се далеко више може постићи усавршавањем сопствених снага него 

ослобађањем од сопствених мана. Још је интересантније што се те мане, на 

годишњим или шестомесечним листовима које добијамо од претпостављених, 

називају „делови које би требало унапредити”. А свако од нас то чита на следећи 

начин: „Ово је оно у чему сам лош”. Значи можемо своју снагу да уложимо у 

унапређење и елиминисање онога у чему смо лоши и/или можемо комплетну снагу 

уложити у оно у чему смо јако добри. Неопходно је открити сопствене таленте, 

претворити их у снагу и свакодневно их унапређивати. То је кључ успеха. 

 

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 97 



Важност личног односа продавац-купац  

 

Традиционално веровање о унапређењу продаје се показало погрешним. Веровање 

да ће: Образовање, тренинг и искуство бити гарант, данас не пије воду. У великом 

броју фирми у којима држим тренинге није могуће на основу ова три параметра 

одредити ко је најбољи, а ко најлошији комерцијалиста.  

 

Па у чему је онда њихова снага односно слабост? Једини могући закључак је да су 

њихове личне способности разлика на основу којих неко успева да направи добар 

однос са купцем, а онај други не успева. Развијање личног талента да се саговорник 

пред вама отвори, да сазнате његове потребе, да препознате његове недоумице и 

претходна лоша искуства, и да се након свега тога купац доведе до тога да каже ДА.  

 

Значи неопходна је детаљна припрема пре почетка сваког посла. А у ситуацији када 

се изгубимо, увек можемо рачунати да ће се наћи неко ко је спреман да нам покаже 

пут. Само је потребно да знамо да веома често и он сам не зна куда тај пут води. Ако 

мислите да претерујем, приликом одласка у Винчу, о чему сам писао у претходном 

тексту, наишао сам на мештанина кога сам питао за пут и код кога сам моментално 

утврдио да не разликује леву од десне стране.  

 

У бизнису овакве „паметњаковиће” далеко је теже открити.  

  

Правило 37: Више ћете постићи развијањем предности, него елиминисањем 

мана.   
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Број 23 - Србија је свет 

“Морате бити део оне промене коју желите да видите у свету.“ - Махатма Ганди 

 

Глобалне промене 

Омиљена парола људи у Београду је: „Београд је свет!” Некоме то значи да 

може да иде у иностранство без виза, некоме жељу да прима плату по европским 

стандардима, а некоме да је део једне велике светске породице, ма шта год то 

значило.  

 

Мени то значи пре свега једно: Сви ми ћемо уживати односно трпети последице 

глобалних промена које су очигледне у 21. веку.  

Генерално то значи да сви ми треба да идемо утабаном стазом, али и да можемо да 

пронађемо сопствене стазе ако смо довољно креативни.  

 

У продаји се дешавају промене широм света и те промене ће утицати на наше 

животе, наш начин рада и наше пословање.  

Ако можемо да предвидимо те промене и да за њих благовремено дамо адекватна 

решења, онда живот у Србији може бити изузетно леп. 

 

Једно је сигурно: У 21. веку неће бити ништа као што је било у 20. веку. Промене 

се дешавају невероватно брзо и то што у некој области: Индустрији, 

пољопривреди, економији или било чему, заостајемо 10 или 20 година не значи да 

ће нама бити потребно 10 односно 20 година да стигнемо тамо где су они сада.  
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Само морамо да будемо паметни и не поновимо судбину истраживача који су 

средином 19. века тражећи краћи пут за Азију, „северозападни пут”, преко Северног 

леденог мора, провели две године оковани ледом и на крају сви помрли. Али да се 

померим са места и кренем са причом о променама у продаји. 

У 20. веку већина промена су биле линеарне. Знали смо да шта год радили, следеће 

године ће бити боље. Додуше, мало боље, али ипак боље. Више није тако. Од нас ће се 

тражити не само да радимо боље него да радимо другачије. Радити мало боље или 

сваког дана у сваком тренутку све више напредовати више није довољно да би се 

издржала глобална конкуренција. Потребно је радити другачије.  

 

Када велика компанија коју смо знали као технолошку икону 20. века у једном 

тренутку отпусти 200.000 људи, то није промена која је линеарна. О томе нико од њих 

сигурно није размишљао.  

 

То су радикалне промене у области рада. Јер ако се генерације пре нас васпитавају да 

пола живота идеш негде на посао и ако си добар у томе шта радиш нико те неће 

дирати, већ ћеш имати прилику да се доказујеш и напредујеш у каријери. Наравно, 

увек постоји могућност да нађете још бољи посао и да својевољно напустите фирму. 

Али тако се ваљда и гради каријера, зар не?  

 

Да ли је образовање довољно за успех 

 

Ако се ишта добро десило у 20. веку, онда је то чињеница да је знање поново постало 

тренд. Млади људи су постали свесни да су у свету на власти одликаши. Сви они који 

су се као средњошколци саплитали о лопте и стајали по страни док су девојке гледале 

у момке из кошаркашког тима, дочекали су својих пет минута. Појавило се правило. 

Учи и остатак живота ћеш радити у доброј компанији. Или још боље, стекни знање па 

ћеш моћи да отвориш сопствену компанију. И млади људи су свесно улагали велике 

количине новца у образовање. Још на факултетима били су врбовани од богатих 

компанија. И тако би требало да изгледа та Божја правда.  

 

Али појављују се неки нови ветрови промена. Изгледа да је исувише велики број људи 

дошао на исту идеју која гласи: „Заврши добру школу и ради у доброј компанији!” 

Велики број младих људи је уложио велике паре у своје образовање и сада када желе 

да све то наплате, питају се где су те добре компаније. И под тим не подразумевам оне 

компаније које су добре на плакатима и у причама њиховог PR-а, него оне које су 

спремне да дају добре плате. А таквих је све мање. Разочарање које имају свршени 

студенти добрих факултета све више подсећа на разочарање људи из приче са почетка 

текста. Тражили смо краћи пут до Азије, сви су рекли да тај пут постоји, а на крају 

смо се нашли оковани ледом. У преводу на наш језик то гласи: „Уложио сам најбоље 

године живота у школу, завршио са највишим просеком, стекао сва знања која су ми 

потребна,а сада ми причају о некој мизерији од плате.” Или:„ Морала сам да потврдим 

да не размишљам о рађању, а пријем у стални радни однос је решен тако да ћу 

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 100 



минимум следеће три године радити по принципу лаке гимнастике: Рад преко 

омладинске, пријављивање у некој од фирми која изнајмљује кадрове, фиктивни 

откази па поновно примање и тако док не нађем везу.” Глобано је слична ситуација. 

Широм света неки млади људи су дошли до факултетских диплома и сада једни 

другима спуштају цену. То се зове конкуренција или ако лепше звучи, сви смо део 

једног великог тржишног система. 

Али и то је ситуација за коју постоји дугачак ред чекања. Млади људи су свесни да 

смо сви ми заиста свет. А у свету који нам је идеал у последњих десет година број 

изгубљених радних места се мери десетинама милиона. Може неко рећи: „Ја сам 

директор и мене то не интересује”, али сигурно да нас све интересује шта се дешава 

са добрим делом нашег друштва. А о глобаном свету, чега смо део, и да не говорим.  

 

Ако неко каже: „Нормално је да је сада тако. То је транзиција. Када транзиција прође, 

онда ће све бити нормално”. Апсолутно сам сагласан. Поготово са првим делом. Оно 

што се дешава је апсолутно нормално. А када прођу све те промене, доћи ће нове 

промене и онда ће и то бити нормално. Само, никада више неће бити како у 20. веку. 

У томе је разлика. Значи на крају пута који можемо назвати транзиција или како год 

желимо, не чека нас 20. век него 21. и све оно што ће тада бити нормално. И сигуран 

сам да знам како ће то изгледати. Као непрекидна промена.  

 

Промена није кризна већ нормална ситуација 

 

Нама директорима је јако важна и промена у структурама компанија. Стварају се 

флексибилне компаније. На тај начин се могу изборити са конкуренцијом на светском 

нивоу. Компаније непрекидно редукују своје секторе. Постају мање и покретљивије. 

У овом тренутку фирмама као што је моја то апсолутно одговара. Када директор 

каже: „Зашто бисмо ми запошљавали људе у сектору људских ресурса када можемо 

да ангажујемо Срму и да нам они заврше све што је потребно? Нећемо ни да 

примамо нове људе. Нека их прими Срма па ћемо ми њима плаћати за ту услугу”. 

Велике корпорације се смањају и ствара се велики број малих компанија. Зашто се 

ово све дешава и какав је то утицај на наше компаније, али и на наше животе?  

Пре свега имаћемо више послодаваца. Размишљајмо у следећем правцу: Неки од нас, 

чак и ако су директори, имаће у неком делу свог посла више послодаваца. Значи: У 

исто време људи ће радити за више послодаваца. Наравно не у сталном радном 

односу. Сигуран сам да ћемо и у том делу делити глобалну судбину. Ако се предвиђа 

да ће пола светске популације радити по принципу дела радног времена за једног или 

више послодаваца, онда сам сигуран да ћемо и у том делу бити свет. Знам да далеко 

лепше звуче пароле да ћемо у следећих годину или две отворити 100, 200 или 300.000 

радних места наравно у зависности од политичке оријентације, али ако смо део света, 

онда очекујем да ћемо број стално запослених смањивати. То јесте фрустрирајуће за 

све нас, али што пре то прихватимо као реалност то ће нам бити лакше. Мислим да је 

неопходно да о томе неко нешто каже. Помислите на који начин ће то утицати на Ваш 

живот. Ако имате сопствени посао, примаћете и отпуштати људе невероватно брзо.  
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Значи, наша судбина је глобална и на њу утиче неколико фактора: 

 

1. Технологија 

Компаније су схватиле да се применом савремене технологије посао може  завршити 

далеко брже и уз далеко мање људи. Замислите банку која је имала 1000 службеника 

који су радили разне обрачуне и ситуацију да су применом новог програма сада број 

запослених на том послу свели на неколико десетина. Шта су урадили са преосталих 

пар стотина? Ко год је упознао неког продавца из IT индустрије, може само да се 

присети дела његовог продајног говора: „Убудуће за тај посао ће вам бити потребно 

само неколико људи!“ Или посматрајмо ситуацију у пољопривреди. Глобалној 

наравно. На почетку 20. века 1 пољопривредник је радио и обезбеђивао храну за од 

два до три човека који су живели у градовима. Данас се тај однос, у Западном свету 

пре свега, драстично променио. Један пољопривредник обезбеђује применом 

савремене технологије храну за 1000 људи. Сва та технологија је променила и начин 

пословања. Изгледа да ће Крагујевац уместо једне старе фабрике добити две 

савремене. Кажу, пре свега јер има добру традицију и квалитетне кадрове. Желим им 

сву срећу и волео бих да знају следеће: Кад год да та фабрика крене, мораће 

непрекидно да трпи промене. Јер технологија вас данас може одвести до звезда или 

бацити у прашину. Сигирно је да они неће имати један производ који ће производити 

и продавати годинама. Само нека посматрају шта се дешава у њиховој бранши. На 

почетку је Хенри Форд направио модел Т који су куповале генерације. Данас се 

животни циклус производа свео на 6 месеци. То значи да ће потребе тржишта бити да 

се непрекидно избацују нови и нови модели. Да ли људи у тој фабрици имају 

представу шта то значи за њихова радна места? Кроз 6 месеци или годину дана 

морамо да променимо производ. Али то није довољно. Морамо да непрекидно 

мењамо и начин на који радимо.  

 

Битан је крајњи резултат и цена 

 

У све више бранши долазимо до закључка да нам запослени на послу и нису 

потребни. Односно, потребан нам је резултат њиховог рада, али они то могу да раде и 

од куће. И ту је још једна шанса Србије. Коришћење нелегалног софтвера имало је 

изузетну позитивну последицу по наше људе. Могли су практично бесплатно да 

науче шта год их је интересовало од софтверских програма. Веома позитиван пример 

је фирма Логик из Ниша. Док су њихови вршњаци кукали на то како све што ваља 

иде за Београд, неколико момака са електронског факултета је учило прво склапање 

рачунара, а касније и програмирање и остварило контакт са иностраним компанијама. 

Тим компанијама је савршено свеједно где су њихови запослени. Њима је само битан 

резултат. Наравно и цена. Колико је фирми као што је поменута у нашој земљи. 

Прави одговор би био: Не онолико колико можемо. А можемо далеко више. То је по 

мом мишљењу најбољи начин да покажемо да смо део глобалног друштва односно да 

смо свет. Јер, ако ће се добар део савременог пословања свести на манипулацију 

сликама,  звуцима и подацима, онда је савршено свеједно одакле ћемо то радити. 
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2. Конкуренција 

 

Апсолутно сви ми сада имамо конкуренцију. Толико много људи прави производе и 

пружа услуге да је то направило тоталну диспропорцију између понуде и потражње. 

Куповина је сада сасвим другачија. Ако желите да купите фотоапарат на пример,  

можете да бирати. Могли сте и пре 30 година, али ово данас је невероватна промена. 

Некада сте знали шта је светски бренд и знали сте да то морате да платите. Некада су 

говорили: „Ако не знам шта је добро, могу да видим шта је скупо!” Данас добијамо 

не само квалитет него и добру цену. А и по питању квалитета постигнута је 

невероватна уравнотеженост. Ко може данас на основу фотографије да каже: „То могу 

да постигну само на том апарату?”  

 

Велики број фирми користи скоро индентичне компоненте. А и по питању цене као 

да су се сви изједначили. Маргине су све уже. Што сви ми у продаји знамо. Да ли је 

све то утицало на смањење или повећање запослених? На смањење, наравно. Чак и 

код нас у продаји број људи се смањује. Идеал послодаваца је да се све продаје путем 

интернета. На срећу нас из продаје, током нашег живота то се неће десити. Још увек 

ћемо ми из продаје бити онај језичак који ће успети купца да увери да је урадио 

праву ствар определивши се за наш производ, а не за конкурентски. 

 

Трећи фактор који глобално утиче на нас је демографски. Наши купци се мењају, и то 

драстично. Али о томе како се мењају наши купци, послодавци, али и људи који нас 

воде, разговараћемо у следећем тексту.  

 

Правило 38: Кључ успеха модерног пословања је прилагођавање глобалним 

променама.  

 

Правило 39: Тренд смањења броја стално запослених је неминовност савременог 

пословања. 
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Број 24 - Какви су то наши купци? 

„Да бисте имали радост, морате је делити. Срећа се рађа у пару.“ Лорд Бајрон 

Настављајући питање из претходног текста и тражећи одговор на питање ко су 

наши купци, долазимо до трећег битног чиниоца. То је демографија.  

 

Али пре демографије морам да замолим све читаоце да, уколико се у овом тексту 

спомене нешто што их може асоцирати на политику, то прихвате само као 

констатацију да се политика увукла у све  поре друштва и да има утицај и на стварање 

нове генерације купаца о којима ћу овде говорити. Дакле текст је о купцима. 

 

Мењају се правила игре 

 

Гледано са тачке некога ко се бави продајом, незаобилазан је податак да су наши 

купци у највећем броју особе васпитаване у социјализму. То је генерација наших 

родитеља, али и велики број нас је васпитање формирао током тих година 

социјализма. Није било тако давно тако да се можемо сетити општеприхваћених 
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ставова. Правила игре су била веома јасна. Као и систем. Свако је могао да буде део 

система или да буде ван њега. Али једном када се човек убаци у систем, било је 

довољно да се поштују правила и игра је била без временског ограничења. Наравно, 

као и код свих игара, када се од тебе тражи да покажеш лојалност, то се морало 

урадити са осмехом. Рецимо одбрана отаџбине. Учили смо се на патриотским 

примерима из наше историје. И по том питању наш свет је заиста био црно-бели. 

Онај ко је ескивирао рат, био би изложен руглу и срамоти. Онај ко би се вратио из 

рата, био би јунак и могао је следећих 50 година да прича о томе како је ратовао.  

 

А било је и награда. Друштво је онима који су добри омогућило да задовоље већину 

својих потреба. На пример, стандард је сваке године био све бољи. Сетимо се само са 

колико љубави смо куповали телевизор или веш машину. Али оставићу те описе 

Моми Капору. Оно што он није описао јесте начин на који је васпитање његове 

генерације утицало на стварање данашњих купаца. То је било васпитање које је 

директно говорило да се радом и послушношћу може много постићи. А од деце се, 

наравно, очекује да постигну још више од родитеља. Јер родитељи су се мучили, али 

су ипак доста постигли. Порука која су деца добила је следећа: „Ти си посебан! Ти си 

јединствен. И за тебе желим само најбоље. А пре свега желим да будеш срећан”. И 

код своје деце су постигли оно што су желели. Одгајена је нова генерација.  

 

Са том генерацијом се сусрећем када их интервјуишемо или им говорим на 

факултету. Њихова размишљања су веома интересантна. Они тачно знају да неће да 

раде од 8.00 до 16.00. Али свесни су да ће једног дана, када се запосле, можда радити 

од 9.00 до 19.00. Али пре тога желе да покажу да су заиста јединствени. Они 

буквално желе да уживају. Они су преокренули значење изреке: Питаће те старост где 

ти је била младост. По њиховом мишљењу то значи да је потребно уживати док си 

млад па тек онда, када се човек од тог уживања замори, запослити се. Ако има неко 

ко је расположен да те издржава, још боље. У том случају посао је савршено 

непотребан. Ја сам посебан и ја хоћу да уживам. То је генерација која је научила да 

они нису криви него њихови родитељи јер су расли у ратним годинама. Ја нећу да се 

женим односно удајем док ми друштво не обезбеди посао и стан. Моја срећа је 

најважнија ствар на свету.  

 

Важни смо ми  

 

Пре месец дана видео сам на Славији велико платно на коме је писало: Важни смо 

ми. Та организација је погодила у саму суштину нове генерације. Мислим да би 

једино реченица: Важан сам (само) ЈА! могла да тачније представи потребе нове 

генерације. Ја хоћу да путујем. Ја хоћу да се школујем. Волим да кршим правила и да 

радим шта год хоћу. Кршење правила је интересантно. Чак је створена читава култура 

кршења правила. Све је дозвољено ако ме то чини срећним. За разлику од претходних 

генерација више ништа није црно-бело. Све се може релативизовати. За некога је 

ратовање у Крајини исправна ствар, а неко други не би ратовао ни да крену да му 

кољу комшије са спрата. Такође, нешто што је данас лоше, сутра може бити 
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веома добро. И обрнуто. Пре месец дана гласање за једну партију је било гласање за 

прошлост. Данас су они добродошли јер имамо заједничке циљеве. За све се може 

рећи да је исправно у неком тренутку.  

 

Очигледно особине нових генерација веома лако прихватају и они нешто старији. 

Мислим на генерацију која је, неко добровољно, а неко и присилно, била у рату. 

Шта се са њима десило? У ономе ко је био преко пута њега он није видео 

непријатеља, већ некога са ким је био на концерту или у најгорем случају некога ко 

му је остао дужан са туча фудбалских навијача. И када схвати да је морао да убије 

неког са ким је био на концерту или се тукао на утакмици, шта мислите какве 

последице то оставља на њега? А и када се врати кући, да ли је то генерација која је 

дочекана као хероји рата? Па није баш тако. Пре би се рекло да је осећање било да 

су они радили нешто лоше. И што више време пролази све више се стиче такав 

утисак.  

 

Коју им поруку на тај начин шаљемо? Лојалност није добра. Ако верујеш у нешто 

или некога, то на крају од тебе може да начини убицом. То је генерација која сада 

има између 35 и 50 година. Они су главни купци у нашем друштву. Али то је и 

генерација која управља овим друштвом. То је генерација директора и политичара. 

То је генерација која није навикла да буде лојална. Нелојалан, а убеђен да је његова 

срећа на првом месту. Убитачна комбинација! То су људи који Вас запошљавају и за 

које гласате. Значи то су људи који су навикли да је забавно кршити правила, а у 

исто време то су људи који су навикли да су посебни и да је њихова срећа на првом 

месту. Они мењају све чега се ухвате.  

 

Важан сам ја  

 

А за њима долази генерација која је већ описана слоганом: Важан сам ја! Када сам 

био дете, постојале су три врсте сладоледа: ванила, чоколада и јагода. Данашња 

деца имају могућност да бирају између 100 врста сладоледа. И неће да га купе ако 

уз њега не добију сличицу или фигурицу свог омиљеног јунака. Какви ће тек они 

бити купци? Они хоће да купују од оног ко ће да схвати да су они јединствени. Они 

су избирљиви.  

 

Данашњи купци желе све. Научили су да могу добити и квалитет и добру цену. И 

добру услугу. Зато продајући њима, морамо им максимално угодити. Данашњи 

купци нису лојални ни брендовима. Данашњи купци су неко ко има посебне 

потребе. За њихове потребе ми продавци можда никада нисмо ни чули. Можда 

нисмо ни знали да оне постоје. Ми у продаји то непрекидно треба да имамо на 

памети. Јер утакмица је веома оштра. Спремни смо да за своје купце урадимо све 

што они желе, само да нам буду лојални. Али данас, тражити од њих лојалност је 

исувише.  
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И где нам је онда излаз. Радити и даље све за купце уз констатацију да се свако 

њихово неверство мора прихватити. Спортски, уз коментар да ћемо им и даље бити 

одани, јер следећи пут знамо да ће ти исти купци бити нелојални нашој 

конкуренцији.  

 

Имамо веома избирљивог купца који жели све и жели одмах. Како да задовољимо 

његове потребе? Наравно право питање је како да задовољимо његове потребе, а да 

нас то не кошта толико да нам се ни не исплати да продајемо! Одговор је наравно у 

променама. Питање је само на који начин ми треба да се променимо.  

 

Промена-обрт у размишљању! 

 

Концепт промене треба да се заснива на коришћењу наших особина које до сада 

нисмо користили. Шта би то било у продаји? Непрекидно својим људима постављам 

исто питање: Шта је то што вам пада на памет, а односи се на продају? Нешто што 

нико у овом тренутку не ради. Из било ког разлога. А када би то могло да ради, све 

би било другачије.  

 

Како искористити нешто што већ имамо на неки други начин? Помислите само на 

компјутерску индустрију. Шта је силикон? Песак и прашина који је на све стране 

око нас. Човечији мозак је од тога успео да направи посао који се мери редом 

величине који вероватно не могу ни да замислим. На тај начин је промењен начин 

рада. Онај ко је створио компјутер морао је да размишља другачије од свих осталих. 

Неко је морао да каже: Направићу нешто што је јефтиније, а боље од свега што сада 

познајем.  

 

Наравно да се у тим покушајима јављају и грешке, али за оне који желе да успеју, 

грешка је само још један пример како нешто не може да функционише. Односно, 

сваком грешком све смо ближи решењу. Живимо у свету који је толико зависан 

циљем да се постигне боље, а јефтиније да је то нешто о чему сви морамо да 

размишљамо. Како искористити наше продајне снаге и могућности и претворити их 

у нешто ново и јединствено. 

  

Ако знамо да су нам купци и избирљиви и јединствени, онда нам је то једино 

решење. 

 

Правило 40: Данас је лојалан купац исто што и фатаморгана. 

 

Правило 41: Промена треба да се заснива на коришћењу наших особина које до 

сада нисмо користили или их треба користити на нов начин. 
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Број 25 - Зашто је услуга у мојој  

општини боља него у банци? 

„Стрпљен – спасен!“ - Српска народна пословица 

 

Једно пријатно изненађење 

Лето је период када велики број наших људи утврди да је последњи тренутак да 

изваде пасош. Наравно, да бих извадио нови пасош, неопходно је да, по ко зна који 

пут, од државних представника лепо замолим за извод из матичне књиге рођених и 

уверење о држављанству. 

 

Отишао сам наоружан стрпљењем и књигом за прекраћивање времена, спреман да 

добар део преподнева поклоним на олтар општине Врачар на којој сам пријављен.  

 

На улазу у општину констатовао сам препознатљиво велики број људи који су 

улазили и излазили из ње. Ту смо дакле, тренутак је да извадим књигу из торбе и 

следећих X сати посветим читању, чекању у реду и слушању политичких коментара 

људи који су испред и иза мене у реду.  

 

Тим путем сам до сада прошао небројено пута и већ сам давно усвојио народну 

мудрост: „Кад се мора - није тешко!” 
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Хајде прво да видим где треба да чекам да ми се не деси као прошли пут када сам 

чекао испред погрешних врата. Зато сам се послужио најсигурнијом тактиком: 

Питао сам службеницу за информационим пултом где се „ваде” тражена 

документа. Она ми је показала машину испред мене и рекла ми које дугме да 

притиснем. Изашао је папирић на којем је великим цифрама писао троцифрени 

број. Погледао сам на екране који су били изнад столова и на једном је већ био мој 

број.  

 

Пришао сам и младићу који ради за шалтером моментално пренео своје 

задовољство тако брзом услугом. Он је још брже реаговао и рекао ми да ћу оба 

документа извадити у општини Савски Венац. Да ли може он то да уради када је 

већ тако компјутерски опремљен? Не може. Добро, захвалио сам се и кренуо у 

општину Савски Венац. Још увек сам држао у руци књигу коју сам спремио, а 

нисам стигао ни да је отворим.  

 

Моја општина 

 

Ситуација у општини Савски Венац је била мало другачија и вратила ме у 

реалност. Није било машине која ми даје цедуљицу већ ми је човек из обезбеђања 

дао формуларе и рекао шта и колико да уплатим у банци и након тога ме упутио на 

шалтер број један.  Где је тај шалтер показао ми је неодређено руком, а ја сам 

веома брзо имао прилику да наставим са читањем књиге. Кажем да наставим, јер 

сам је читао у банци где је такође био ред чекања.  

 

Када сам се вратио у канцеларију, добио сам материјал за овај текст, али и за 

размишљање. Мало сам се распитао и сазнао да такви системи за регулисање 

редова чекања постоје у још неким општинама у Београду и још у неким 

институцијама. Али не постоје ни у једној банци у Србији. Дакле зашто је неким 

општинама важније какву ће услугу пружити својим грађанима него што је то 

важно банкама? Да ли грађанин може да за свој новац добије услугу у некој другој 

општини? Не може! А да ли грађанин може своје услуге да обавља у некој другој 

банци? Може, и судећи по рекламама, банкама је веома битно да се грађани 

определе баш за њих. Па шта су онда урадили да реше редове чекања?  

 

Уласком у било коју банку у нашој земљи можете видети да су они предвидели да 

њихови корисници, у случају реда чекања, седе у фотељама. То је доста наивно 

размишљање јер подразумева да се корисници самоорганизују и да седећи у 

фотељама устају како ко од њих дође на ред. Како изгледа самоорганизовање 

редова чекања на наш начин, научили смо још док смо били у основној школи. Али 

држимо се банака, јер су одличан пример. Људи стоје у реду, а фотеље су ту само 

као украс. А можда људи у банкама имају своје логично објашњење ћему служе те 

фотеље само ја не умем да га откријем? Вероватно када неком од пензионера позли 

да има где да седне и да му дају чашу воде.  
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Редови чекања се јављају свуда где се у процесу пружања услуге појављује чекање. 

У сваком случају корисници су незадовољни ако морају да чекају на добијање 

услуге. Неко ће напустити ред чим га види, неко је спреман да чека пет минута, а 

неко ће чекати и целу ноћ и бити пресрећан јер је добио карте за концерт омиљене 

му рок групе. Наравно неко ће платити неког другог да чека уместо њега, а позната 

је и категорија „падобранаца”, људи који ће наћи ефикасан начин да ускоче преко 

реда.  

 

Шта је задовољство? 

Још једна ствар је мени била интересантна. Због чега сам ја из општине Врачар 

изашао задовољан, иако у рукама нисам имао документе због који сам у њу дошао? 

Ако задовољство представимо као разлику између утиска и очекивња, намеће се 

логичан одговор. Утисак је био далеко већи него што су била моја очекивања. 

Очекивао сам низак ниво услуге, а наишао сам на савремену машину која је обавила 

највећи део посла и упутила ме на службеника. То што ме он упутио у другу 

општину није битно умањило моје задовољство. Да сам на ту исту информацију 

морао да чекам у реду 15 минута, сигурно је да не бих био задовољан. Обучавајући 

полазнике како се професионано одговара на рекламацију већ сам развио веома 

ефикасан систем „пржења мозга” бирократизованим службеницима.   

 

Утисак и очекивања корисника услуга  

Посебно је интересантна чињеница да су и утисак и очекивања крајње психолошке 

категорије. Иако оба феномена имају додирне тачке са стварношћу, они су крајње 

субјективни. Оно што су моја очекивања сигурно нису очекивања неког другог 

корисника, а мој лични утисак је сигурно другачији од утиска било ког другог 

корисника услуга. Зато одговорни у свим компанијама и институцијама где се 

појављују редови чекања морају да прате:  

 

1. Шта је заиста урађено за кориснике?  

 

2. Шта корисник мисли о квалитету услуге?  

 

3. Која су његова очекивања била пре него што је искусио услугу?  

 

Сетих се чувене серије огласа Federal Express-a, у којима они дају дефиницију коју 

ћу парафразирати: „Чекање је фрустрација, деморализација, агонија, досада, бес, 

трошење времена, а и невероватно је скупо!” 

 

Како да чекање услуге не буде малтретирање  

Сви смо у неком тренутку, чекајући да добијемо робу или услугу, осетили нешто од 

горенаведеног. Чињеница је да у тренутку, када добијемо услугу, ми веома често 

заборавимо на оно чекање и малтретирање. Колегиница ми је пре неколико дана 
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причала како је путујући по Холандији заборавила на сва она понижавајућа чекања у 

реду пред Холандском амбасадом. Чињеницу да није довољно да се мобилни телефон 

искључи, већ мора и да се преда, на пример. Као и приликом пружања сваке друге 

услуге, остаће горак укус у устима, уколико смо морали да дуго чекамо у реду. Још ако 

је док смо ми чекали у реду неко други прошао преко реда, наш осећај се слободно 

може назвати понижавајући. 

За све нас који пружамо робе и услуге било би добро да поведемо рачуна о томе 

колико је нашим купцима „много” да чекају. Сви ми имамо искуство да је понекад 

чекање од два минута безначајно, док су нам у некој другој ситуацији та два минута 

читава вечност. 

 

Као илустрација нека послужи пример хотелске групације која је констатовала да 

њихови гости сматрају да се лифтови у њиховим хотелима чекају исувише дуго. Шта 

су они урадили? Убрзали рад или повећали капацитет лифтова? Ни једно ни друго. 

Определили су се за најједноставније, најјефтиније, али и најбоље решење! Поред 

лифтова поставили су велика огледала. Гости који су чекали лифт огледали су се и на 

тај начин скраћивали време чекања и још један проблем је решен. 

 

У свету, у ресторанима се све чешће наводи очекивано време чекања. Ако је гост 

спреман да чека обећани период, и ако тај период у реалности буде краћи, сигурно је 

да ће он бити задовољан и у том расположењу започети оброк. Искусни конобари то 

одавно знају и кажу: „Ако ми гост седне за сто и видим да је добро расположен, онда 

је моје да му само то позитивно расположење још више подстакнем. А када ми за сто 

седне неко ко је намрштен, знам да ће да ми закера и око хране и око пића и већ га 

видим како просто тражи длаку у јајету!” 

 

Сигуран сам да сада и директори у банкама и осталим местима где су редови чекања 

могу да изведу закључак. Задовољство корисника је крајње субјективна категорија која 

се може усмерити већ на самом почетку добром организацијом реда чекања. Што у 

пракси значи: Далеко је паметније новац и време инвестирати на самом почетку како 

би корисник био задовољан јер не мора дуго да чека, него касније тај исти новац и 

време трошити како би се његово почетно незадовољство претворило у задовољство.  

 

Занимајте купца и неће му бити досадно док чека.   

 

У једној туристичкој организацији са којом сада разрађујемо процес продаје појавио 

се проблем ове природе. Осмислили смо да купци док чекају могу да гледају 

промотивне филмове. Наравно да ће то радити седећи у удобним фотељама. На тај 

начин веома брзо ће бити прозван њихов број. У таквим ситуацијама има смисла 

постављати фотеље јер су купци опуштени јер знају да се неће појавити неко и 

прескочити их док они чекају. Код таквог интереактивног попуњавања времена, велика 

је предност и то што купац добије добар део тражених података и пре него 
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што се сретне очи у очи са продавцем. На тај начин штеди се време, што опет има за 

последицу краће редове чекања и веће задовољство корисника. Слично се 

примењује и код ресторана где гости, и пре него што седну за сто, могу да се 

упознају са дневним менијем, специјалитетима куће и сл. Замислите само уштеду у 

времену које имају келнери, али и гости који седајући за сто већ знају шта ће 

поручити. Да би се то постигло, једино ограничење је креативност. Постери, 

флајери, промотивни филмови, све је дозвољено. Само да госту не буде досадно и 

да му време чекања што пре и интересантније прође. Звучи како научна фантастика, 

али је добро да се већ примењује.  

 

Генерално неопходно је водити рачуна о следећем: Ако већ купац мора да чека, то 

време ћемо му испунити нечим што ће му: 

 

1. Бити од користи.  

 

2. Имати на неки начин везе са услугом која ће уследити.  

 

Наравно да је ту потребно имати меру. Није добро да кориснику који зове да уручи 

рекламацију кабловском оператору скраћујемо време пуштајући му информацију 

како управо може да се прикључи на филмски канал. Биће бесан јер он зове зато 

што не може да гледа ни ове обичне, а камоли филмски канал. Последице таквог 

попуњавања времена су само иритирајуће. Исто се постиже уколико зовете због 

једне ствари, а компанија је то време чекања продала некој другој компанији, па ви 

лепо док чекате да дођете на ред, добијате нежељено неколико минута реклама.  

 

Имати праву меру и праву тему за анимирање људи у реду чекања је уметност. 

Антологијски је случај човека који је чекајући да добије оператера имао прилику да 

преко телефона слуша опис најзанимљивијих спортских акција из претходног кола. 

У тренутку када је добио оператера повикао је: „Брзо ме врати на чекање, управо ће 

постићи погодак!“ 

 

Надам се да ће овај текст читати неко из банака и осталих институција и да ће 

нешто и урадити. Ако толико инвестирају у рекламе по медијима, добро би било да 

се позабаве и редовима чекања. Људе који код њих долазе неопходно је анимирати 

док чекају. Показати им да су уважавани, да их поштујемо и да ће услуга коју од нас 

траже бити благовремена. Једном речју комплетан однос према купцу мора бити 

професионалан. А тај однос са корисником почиње када он стане у наш ред чекања. 

 

Правило 42: Постарајте се да време које купац проведе у реду буде кратко и 

њему интересантно.    
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„Ономе ко зна чекати, време отвара врата!“- Кинеска народна пословица 

Шта радити док смо у реду за чекање? Зубари су нас навикли да у њиховим 

чекаоницама читамо различите часописе. Наравно да то нису часописи који говоре о 

поправљању зуба већ разни занимљиви журнали у којима су слике лепих предела или 

интервјуи са познатим личностима. Неопходно је бар на тих неколико минута, док чекамо 

да дођемо на ред, да мислима побегнемо негде далеко, што даље од стоматолошке 

столице.  

Веома је интересантна и чињеница да људи, када су у реду чекања који иде очекиваном 

брзином, чак и на нашим просторима углавном немају тенденцију да међусобно 

комуницирају. Тек када се субјективно утврди да се у реду чека дуже него што је 

„нормално” или када се повреди правда, људи су спремни да реагују и да међусобно 

комуницирају. То су они случајеви када неко важан (доктор, директор или неко трећи) 

преко реда уведе неког свог и када се иза врата или испред шалтера чује духовито ћаскање 

пропраћено кикотањем службеница. У тим ситуацијама и они најстрпљивији крену да 

говоре против бирократије. Све је то лепо дефинисао Достојевски констатацијом: „Свако 

стрпљење мора имати крај!” 

  

Чекајте удвоје 

Такође утврђено је да људима далеко брже прође време у чекању уколико нису сами. Што 

значи, ако чекате десет минута и испред Вас заврше посао четири човека, субјективно 

време Вам је брже прошло него да сте све време сами чекали да се службеница врати са 

паузе.  

  

 

Број 26 – Још о чекању купаца 
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Наравно, уколико посматрате навијаче испред стадиона који чекају да купе карте, 

онда је тај осећај зближавања очигледан. Комуникација је живља и као да је и то 

чекање део заједничког доживљаја. Сигуран сам да сада свако од вас може да 

замисли оног познаника који причајући о Звездиним утакмицама током седамдесетих 

или о ФЕСТ-у, отприлике из истог периода, равноправно дели утиске на сате које је 

провео чекајући да купи карту и самих догађаја. И просто Вам дође да га питате у 

чему је више уживао. Значи ако Ваши купци морају да чекају, размислите на који 

начин можете да им подстакнете заједнички дух и на који начин они могу да уживају 

чак и у том чекању.  

 

Али ту постоји битно правило: Неопходно је код људи који чекају подстаћи утисак да 

су већ ушли у процедуру. То практично значи: Ако имамо људе који чекају испред 

банке, поште или чега год, неопходно је да они што пре стекну утисак да је за њих 

процес већ кренуо. Сви који су били у ситуацији да чекају испред банке знају које је 

олакшање када у њу напокон уђу. Па нека унутра чекају још сат времена, али ушли су 

у објекат и више нема назад. Другим речима, у процедури су. Код оних који још увек 

чекају напољу као да постоји страх да ће бити заборављени.  

 

Порука очима 

Док сам радио у простору у који је сваког дана улазило по неколико стотина људи 

након што би се прописно начекали на улици, памтим колико су им значиле реченице 

типа: „Ево одмах ћу доћи код Вас само да услужим госпођу!” У тренуцима када за 

такву реченицу није било прилике, јер смо већ разговарали са другим корисником, та 

порука се морала послати невербалном комуникацијом, пре свега очима. Али човек 

који након чекања напокон уђе у простор мора добити потврду да смо га 

регистровали и да ће му се неко, веома брзо, обратити.  

  

Наш народ лепо каже: „Стрпљен- спасен”, али људи који чекају у реду имају и друга 

искуства. Колико пута се свако од нас нашао у реду и чекао све док није дошао на 

ред, а онда је сазнао да је чекао у погрешном реду. Сигурно је био бесан што је 

стрпљиво чекао уместо да је питао где да чека. Или случај који је довео до стварање 

нове народне пословице која каже: „Други ред чекања се увек креће брже!” 

 

Чекање у колима 

У системима где није добро развијен систем чекања позната је наша сналажљивост. 

Јуче сам се враћао са колегом Михајлом из Ниша и како се направило неколико 

колона од по десетину аутомобила на улазу код Бубањ потока, Михајло је навео 

случај колеге који је стао пред капијом на којој је јасно било црвено светло. Стао је 

испред капије, а за њим се моментално створио ред од неколико дестина аутомобила. 

Убрзо се појавио службеник који је отворио и тај излаз. Очигледно притисак или 

боље рећи безобразлук код нас још увек има прођу. О ситуацијама када стојимо 

испред семафора и када нас елегантно обиђе неки безобразни возач, надам се да ће 

писати неко други.  
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Редови на које нисмо рачунали су дужи него они које очекујемо. То је чињеница на 

коју обраћају пажњу ресторани брзе хране. Својим службеницима дају јасне 

инструкције да паузе, ако такве уопште постоје, могу узимати само када купци нису 

испред касе. Познато им је да купце веома нервира када виде да службеник, који је ту 

малопре услуживао кориснике, устане и оде на паузу. Службеници по банкама у 

најскорије време очекују да им шефови сваког дана дају и дневну дозу пелена. Јер и 

сами знате колико иритирајуће делује када помислите да је службеник до кога сте 

управо дошли кренуо у тоалет. Наравно да су купци посебно осетљиви на посластицу 

шалтерских службеника која се зове: „Ево управо сређујемо документацију, молимо 

Вас, пређите на други шалтер”.  

  

Сервер је крив за све 

 

Нервоза док се чека у реду настаје и у случају када се не може утврдити колико ће се 

чекати. Познат је случај да ће, ако кориснику кажемо: „Сервер је стао са радом”, 

већина корисника питати: „А када ће прорадити?” Што значи да је неопходно да им на 

самом почетку кажемо колико је очекивно време чекања. Па ако је то сат времена, 

корисник сам нека одлучи да ли ће чекати или ће отићи да ради нешто друго. Ако му 

само кажемо да се не зна, онда смо гарантовано добили незадовољног корисника јер 

ће он стећи утисак да ми управљамо његовим временом. Било би добро проверити да 

ли онај систем у општини Врачар даје и информацију колико је очекивано време 

чекања. Не знам колико корисника би обратило пажњу на ту информацију, али вредело 

би је убацити макар због оних који и на то обраћају пажњу. 

  

Чекање у општинским и банкарским редовима где је процес пружања услуге веома 

кратак, наравно када се дође на ред, лакши је део приче. Тежи део је када сама услуга 

траје више десетина минута. Ако приватнику кажемо да ће га директор банке примити 

у 10.00 и да је разговор планиран до 10.20, можете бити сигурни да ће овај доћи барем 

15 минута раније. Карактеристично је да ће тих 15 минута чекати веома стрпљиво.  

 

Али ће зато сваки минут након 10.00 провести како „на иглама”. Још ако у заказано 

време уместо њега код директора уђе неко други „само на пет минута”, нервоза расте 

експоненцијалном кривом. Код таквих система посебно је проблем решавање 

корисника који ненајављено долазе као и оних који ненајављено отказују. Време које је 

директор банке одвојио за неког предузетника и он се није појавио, потрошено је и не 

може се надокнадити. Чак и када су такве ситуације у питању, сматрам да је неопходно 

коришћење пружања информације колико је очекивани ред чекања на састанак. 

 

Италијани имају обичај да кажу: „Лако је бити стрпљив када се ствари добро 

одвијају”. Наравно да је то тачно, само што ми веома често пред шалтером немамо 

представу ни колико ће то трајати, а веома често ни какав ће бити крајњи исход. 
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Водич за добро поступање јавних службеника  

Док сам писао овај текст, дошао сам до документа који се зове: Водич за добро 

поступање јавних службеника. У документу се говори о јавној власти, али ја то све 

спуштам или боље је рећи подижем на ниво бизниса. Дакле у том документу је 

наведено како се поступа са корисницима и карактеристичне су три особине: 

Исправно, праведно и непристрасно.  

  

Исправно поступање према корисницима подразумева: 

 Брзо деловање, без непотребног одлагања,  

 Правилно поступање у складу са законом и осталим правилима која регулишу 

њихова овлашћења, 

 Пажљиво поступање, имајући у виду старосну доб корисника услуга, њихову 

способност да разумеју често сложена правила, њихову евентуалну инвалидност, 

њихова осећања, приватност и поверљивост,  

 Пружање помоћи поједностављењем поступка, образаца и информације о правима и 

услугама, бележење информације, те давање јасних и прецизних података о 

роковима и условима који могу резултовати губитком неког права,  

 Одговорно поступање незаузимањем супарничког става тамо где постоји бојазан од 

судског спора. 

  

Праведно  поступање према корисницима подразумева: 

 Третирање људи у сличним околностима на исти начин,  

 Прихватање чињенице да се правила и прописи, мада битни за осигурање принципа 

правичности, не би требало примењивати тако круто и нефлексибилно да то доведе 

до неправичности,  

 Избегавање казни које нису неоходне да би се осигурало поступање по одређеним 

правилима,  

 Спремност за поновно разматрање правила и поступака и за њихову могућу измену 

уколико је то неопходно,  

 Давање одговарајуће најаве пре измене правила која може неповољно утицати на 

права неке особе,  

 Постојање унутрашњег система контроле како би неповољне одлуке могле бити 

поново размотрене,  

 Обавештавање људи о томе како се могу жалити, сарађујући у потпуности у свакој 

таквој жалби и отвореност према предлозима за исправљање грешака.  

 

Непристрасно поступање према корисницима подразумева: 

 Доношење одлука на основу онога што је према правилима и закону релевантно и 

занемаривање онога што је ирелевантно,  

 Избегавање предрасуда због боје њихове коже, пола, брачног стања, етичког 

порекла,   
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 културе, језика, вероисповести, сексуалне опредељености, ставова, репутације или 

предрасуда због њиховог статуса и познанстава,  

 Осигуравање отворености и транспарентности листа, тамо где се услуга заснива на 

листама приоритета,  

 Вођење рачуна о томе да нечије предрасуде не буду фактори одлучивања.  

 

Дакле то би било добро поступање јавних службеника. Надам се да ће неко од 

директора искористити ова три објашњења и применити у делу којим се дефинишу 

процедуре у раду са корисницима. Ако се некоме ово чини како далека будућност, 

само ћу навести да је овај документ писан на основу оригинала из 2001. године, а 

аутор је државни омбудсман Републике Ирске. 

 

А, поред осталог, може и то да руководство има увид у учинак сваког шалтерског 

службеника. Јер није свеједно ако један има, на пример, 100 уплата-исплата, а други 

само 60. Значи, доприноси и праведнијој стимулацији. 

 

У претходном тексту смо причали о аутоматизованим редовима чекања које 

примењују у општини Врачар, па би било корисно да се неко из банака након 

прочитаног текста сети да унапреди пословање и крене да комитенте третира 

исправно, праведно и непристрасно. За сада изгледа да је директорима далеко ближи 

Шекспир и његова реченица: „Како су сироти они који немају стрпљење“. 

 

Правило 43: Код људи који чекају подстакните утисак да су већ ушли у 

процедуру. 

 

Правило 44: Уколико желите да Ваши корисници буду задовољни услугом, нека 

она буде исправна, праведна и непристрасна. 
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Број 27 - Терор јефтиних цена  

„Popust postaje najvažniji, merodavni stil života. Iz njega proizlaze novi, legitimni načini 

ponašanja:  

 „Нова скромност” оправдава шкртарење. 

 Сиромаштво тражи јефтине производе. 

 Супер је бити шкрт. 

 Ко плати превише је глуп!” 

                                                                   Др Дејвид Босарт 

 

Само је цена битна 

Сведоци смо да сви ми који се бавимо трговином непрекидно долазимо у 

ситуацију да то што ми продајемо, продаје још неколико њих по веома сличној цени. 

Само на тренутак укључите телевизор и сигуран сам да ће Вас заскочити сва три 

оператора мобилне телефоније са „невероватно добром” понудом. Телефон за један 

динар и неограничена слобода разговарања. Што се нас тиче, причајте по цео дан 

докле год можете да плаћате. А да ли можете да оцените у чему се те три понуде 

разликују? Где је бољи квалитет? И шта је то уопште квалитет? Где су љубазнији 

службеници?  
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колико Вам је то заиста и битно? Чини се да је једина могућа разлика на основу које 

можете да донесете одлуку цена! И зато кад год корисници нису у прилици да 

разазнају разлику у квалитету и услузи, они се опредељују за цену. Али не по оној 

некадашњој пословици коју смо приписивали Енглезима: „Нисам толико богат да 

купујем јефтино!” Данас, на тржишту, влада правило да је успешан онај ко је купио 

производ по најнижој цени. Трговина то зна и непрекидно ускаче у трку цена. Маргине 

су све уже. Плате обичних службеника у продаји су све ниже. Произвођачи се довијају 

на свој начин и нуде производе у све мањим паковањима. „Кедбери” је чоколаду од 250 

грама смањио на 230, али је задржао исту цену. Путем дневних новина упознати смо 

са тим трендом скупљања и код наших произвођача. Млеко и чипс су најдрастичнији 

примери. Очигледно да се свако труди да нађе себи прихватљиво решење за купце 

којима је само цена битна. Све у свему очигледно сви трпимо због тог терора јефтиних 

цена. 

У свету већ постоје решења и за ову појаву, а овај текст се заснива на размишљањима 

др Дејвида Босарта, кога смо имали прилике да слушамо у Београду. Мислим да је 

посебно интересантно да чујемо и прихватимо неке чињенице које веома често 

мислимо да су наш специјалитет, а у ствари су део великих глобалних промена. И 

независно од тога да ли ми хоћемо да идемо у Европу или нећемо и да ли хоће или 

неће да нас приме, сви смо ми део великог светског тржишта. Политика може да нас 

успорава, али бизнис нас све више убрзава. Очигледно да живимо у свету који се све 

више захуктава. Џабе ми сваки час тражимо тајмаут. У послу време и даље тече! Нови 

пословни модели се стварају иако ми нисмо усвојили ни оне претходне. Очигледно да 

живимо у свету забаве, а да ћемо се посла прихватити када се довољно забавимо. А 

где ће тада бити конкуренција? Др Босарт то лепо каже: „На плану технике путујемо у 

суперсоничном авиону, на економском плану у поршеу, на организационом и 

социјалном плану смо максимално на бицикли, а на политичком смо спори к'о 

пужеви”. Само да напоменем у овом цитату није мислио конкретно на Србију, мада 

сам сигуран да смо се сви препознали.  

 

Како год да изгледао живот у Србији у годинама које су пред нама, цене и реч 

„јефтино“ имаће посебно место. Биће све јача поларизација између вредности 

првокласних производа и оних најјефтинијих. И тај тренд ће наставити да јача.  

 

Нова подела послова, примања и богатства 

 

Шта нам је чинити? Ми као купци можемо да славимо чињеницу да ће нам све више и 

то све бољих ствари бити на располагању. Телевизија нам стално приказује 

хумористичке серије из деведесетих и посматрајте само предмете којима су окружени 

богаташи из те серије. Са бежичним телефоном са „метарски” дугом антеном тешко да 

би се неко на улици сагнуо, а до скоро је то био појам. Видео рекордер је у свету 

дошао до цене од 29 долара. Плазма телевизори  се данас продају у самопослугама, а 

до пре неку годину су били појам. Ко зна шта нам технологија благостања спрема за 
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следећих десет година. Друга страна медаље је такође све израженија. „Морамо да 

рачунамо са новом поделом послова, примања и богатстава. Морамо да научимо да 

изађемо на крај са парадоксима и да паметно одлучујемо под највећим временским 

притиском. Ово нама, старим Европљанима, не пада лако, јер смо до сада на време 

гледали као на (скоро) бесконачан ресурс. Али ми морамо сада да се одлучимо шта 

хоћемо, и политички, и економски, и социјално. Ако не одлучимо ми, одлучиће 

тржишта за нас.” Ово су речи др Дејвида Босарта. Сигуран сам да, када сте ово 

прочитали, сви имате у мислима нашу земљу и како да све то постигнемо док нам 

тржиште није дало веома ефикасно решење.  

 

Јако је добро да погледамо како су се неки снашли у новонасталој ситуацији. Рецимо 

Аустрија. Оног тренутка када су у Европску унију примљене: Чешка, Словенија, 

Словачка и Мађарска, Аустрија је „добила” суседе који више нису били иностранство 

на некадашњи начин.  

 

И моментално су кренули у размишљање какву корист они сада имају од тога. Ко 

може да уради исто по бољој цени? Рецимо осигурање или сервисирање аутомобила. 

Замислите да сте возач који живи у Бечу. Ауто Вам је хаварисан и добили сте новац 

од осигурања. Шта ћете урадити. У Бечу поправити ауто или купити нови? Вама се 

на срећу јавља и трећа могућност. Ауто можете ставити на камион и одвести до 

Братиславе која је на само 60 км од Вас. Цена сервисирања Вашег аутомобила ће 

бити далеко нижа него у Бечу. „А квалитет, а услуга?!”, завапиће сервисер из Беча. 

Можемо да му сасвим ефектно одговоримо противпитањем: „Колико је реално да је 

тај квалитет толико бољи у Бечу?” или још горе „Каква је то услуга коју морам 

толико да платим? Мени то није битно!”  

 

Сада замислите да сте сервисер у Братислави. Шта ћете урадити? Па сигурно 

запослити још петоро људи и задовољно трљати руке и хвалити оног ко Вам је 

отворио врата ЕУ. Са Ваше тачке гледишта ово ствара нова радна места и довољно 

посла. Ако сте становник Беча, сигурно ћете бити задовољни што сте уштедели новац 

и бићете бесни на свог дотадашњег сервисера коме сте оставили толико новца, док се 

нису појавили ти добри људи из комшилука који све раде јефтиније, а скоро исто тако 

добро. А сада замислимо да сте сервисер у Бечу. Ово је за Вас крај бизниса уколико 

нисте иновативни и уколико нисте навикли да се борите са конкуренцијом.  

 

Пренесено у нашу сферу, све оне који нису иновативни и немају искуство у борби са 

конкуренцијом, чека сигурна смрт. Намерно сам оштар јер сматрам да код нас ни 

држава, а ни велики број фирми нема способност правовременог реаговања, камоли 

способност стварања проактивне стратегије.  

 

Стратешко формирање цена 

Очигледно да је формирање цена (pricing) потребно подићи на стратешки ниво. Јер 

купци ће га сигурно подићи без обзира шта ми у продаји будемо радили! 
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Др Дејвид Босарт нам даје и неке поруке као и објашњење тих порука.  

„Ја сам јефтин” – ово је основа коју је поставио Вол-Март: Сваког дана ниска цена или 

чак најбоља цена. Потрошачи данас очекују добру цену и добар однос цене и услуге, 

дакле такозвана малопродаја вредности (value rateiling). Ово основно расположење неће 

се више мењати, свеједно да ли ће коњунктура расти или не.  

 

„Нисам скуп” – ово у међувремену важи за слоган познатих брендираних артикала и 

понуђача првокласне робе.  

 

„Јефтинији сам од онога који тврди да је најјефтинији”, порука је најагресивнијих 

понуђача дисконта попут немачког Лидла. Оно што важи за понуђаче јефтине робе и 

њихове дисконте, важи и за супер- односно хипермаркете: Leclerc у Француској успео је 

да направи такав имиџ у овој игри у односу на конкуренцију, и важи за јефтинијег од 

најважнијих конкурената који покушавају да побољшају имиџ својих цена.  

 

„Имам најјефтиније робне марке”, постао је огорчени позив на битку у рату који се све 

више заоштрава између робних марки трговаца и робних марки произвођача. Ако 

Carrefour не успе да направи бољи имиџ цена у односу на Leclerc, онда ће то покушати 

уз помоћ сопствених робних марки: „Имамо најјефтиније сопствене робне марке”, гласи 

порука. Наравно да велике трговине такође покушавају да пренесу да су код њих робне 

марке произвођача најјефтиније, као на пример Pick Pay у Швајцарској. А у Аустрији 

муштерије Hofera(Aldija) код понуђача који су доминантни на тржишту, Billa i Spar, не 

траже јефтине сопствене робне марке, већ јефтине робне марке произвођача. 

 

„Ја сам с времена на време веома јефтин”, коначно је и позив на битку свих оних који 

имају лошу савест, јер немају добар имиџ цена. Са исфорсираним акцијама и увек новим 

идејама како да помоћу цена генеришу већу фреквенцију потрошача, они покушавају да 

се ослободе поређења са референтним ценама. 

 

Информисање купаца о ценама или о квалитету производа 

Очигледно да је јефтина цена један од генератора константног доласка купаца. Постоје и 

други начини, али при том веома лако може да се упадне у замку. Јер ко замагли свој 

имиџ, а не постави се и издвоји јасно као неко ко нуди добре цене, или добар квалитет,  

добре услуге, пре или касније имаће проблеме које ће тешко моћи да реши. Оног ко 

информише о својим ценама, потрошачи схватају као понуђача добрих цена и по томе га 

и оцењују. Ко се представи као пружалац квалитета или услуга, мора да пружи јако 

диференциране цене. Др Дејвид Босарт каже да овде може да дође до цепања које ће се у 

наредним годинама искристалисати још израженије:  

 

 Формирање цена као инструмент за генерисање фреквентнијег кретања потрошача, 

као што смо научили од трговачких дисконта. Циљ је да се генерише што већи промет 

привлачењем што већег броја потрошача у продавнице. Логично је да се при том 

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 121 



користе идеје из домена забаве да би се потрошачи привукли. Леп пример за то у 

Швајцарској је „тигањ трофеј” трговине Coop. Наиме, уз куповину су се добијале 

маркице и, када се скупи одређени број, као трофеј се добијао тигањ.  

 

Формирање цена као инструмент стварања лојалности, као што бисмо то очекивали 

од трговина са пуним асортиманом и од пружалаца разних услуга. 

  

И у домену првокласних производа свест о ценама доживљава све већу 

диференцијацију. Само још мали број понуђача може себи да приушти да игнорише 

цене. Сензибилитет потрошача расте. Поредимо све са свим, и само тамо где 

видимо неке личне додатне вредности, трошимо више новца него иначе. Крећемо се 

на више нивоа са конкуренцијом која постаје све глобалнија, са информацијама до 

којих се једноставно долази, са бољом комуникацијом и са све већом и преобимном 

понудом, у правцу света у коме ће јефтиноћа бити „нормала”.  

 

Очигледно новац се троши све свесније. Спремни смо да потрошимо више за нешто 

што за нас има додатну вредност. А за оно што је потрошно добро свакодневице, без 

додатних вредности, спремни смо да издвојимо време како бисмо дали што мање 

новца.  

 

Како би ствар била још компликованија важно је навести да различити потрошачи 

имају различито посматрање цена, као и да свака група добара, свака робна марка 

има свој сопствени ценовни профил. И ово тржишта чини сложенијим, нарочито у 

Западној Европи. Ниједан други регион овога света нема тако захтевне, критичне и 

добро информисане потрошаче. Са повишеним прагом старости у становништву, 

овде ће постајати све теже да се заради новац! 

 

Разлике у понашају купаца приликом куповине 

 

Да споменемо и понашање купаца. Чувена подела на такозване, рационалне типове 

–потрошаче који планирају куповине или иду у куповину ради поређења, и 

такозване емоционалне типове – потрошаче који купују пре свега импулсивно и 

бесмислено, данас се компликује. Сада у једној особи имамо особу која купује и 

емоционално и рационално.  

Генерално остало је да се жене, због боље упознатости са производима и услугама,  

пре класификују као рационални типови, а мушкарци због претежно аматерског 

става пре као емоционални.  

Очигледно да се код свих нас ствара једна свест о ценама. Несигурна економска 

времена и мање сигурности за сопствену будућност налажу да основни став човека 

у таквом времену треба да садржи одређени ниво опреза. А очигледно је да управо 

то доводи до парадокса и парадоксалних образаца понашања – људи купују превише 

онога што им не треба, управо зато што је јефтино. А одричу се одређеног разумног 

нивоа ризика, јер се плаше. 
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С друге стране, све већа свест о ценама повећава и потребу за једноставношћу. Само 

када можемо да доносимо одлуке брзо и без великих расхода, осећамо се 

самоуверено, као неко ко држи све у шаци, а не као неко кога су прегазили. Превише 

сложености, превише понуда, превише информација воде до забуна и збуњености 

потрошача,а не до воље за куповином. То су неколико главних разлога зашто 

дисконти као модели пословања – чак иако ће у Немачкој ускоро и међусобно 

започети конкурентни рат и прогањање – још увек могу да преузму улогу 

предводника.  

 

Коначно, трећа битна ствар, потрошачима је потребна емоционална повезаност - 

осећај повезаности. Цена је најважнији инструмент. Али онај ко примењује цене као 

инструмент, коначно мора све брже да нуди нешто ново. Потрошачи ниједан 

механизам не третирају толико немилосрдно као цену. А опет, ниједан инструмент 

није толико фасцинантан када се употреби као оружје.  

 

Очигледно имаћемо шта да чујемо од др Дејвида Босарта, а и да прочитамо јер ће код 

нас ускоро изаћи превод његовог светског бестселера „CHEAP”.  

 

Да ли смо спремни да применимо све то што чујемо је посебно питање? Сигурно је 

да речи великог Оскара Вајлда у нашем времену добијају посебну тежину: „Свему 

знамо цену, али ничему вредност.”  

 

Правило 45: Када је новац мерило свега, онда је новац мерило свега. 

 

Правило 46: Живимо у времену терора јефтиног. 
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Број 28 – Колико ће трајати криза? 

„Ово је горе од развода! Изгубио сам половину новца који сам имао, а још увек 

имам жену!“ - Неименовани бизнисмен са Волстрита, новембар 2008.  

„Фокусирајмо се на људе, а не на капитал!“  Gotllieb Duttweiler, оснивач Мigros-а 

  

Досадашња искуства с кризом 

У протекла два месеца био сам у прилици да разговарам са великим бројем 

директора. То време се поклопило са периодом у коме је свима постало јасно да ће 

велика финансијска криза стићи и на наша врата.  

 

Овим текстом преносим атмосферу која је владала на тим разговорима, као и 

коментар свих тих разговора који сам добио од др Дејвида Босарта, са којим сам 

разговарао током његовог боравка у Београду на 2. регионалној конференцији 400 

директора.  

 

Па да кренемо редом. Највећи број директора пажљиво прати извештаје и 

покушава да предвиди како ће се ситуација даље одвијати. Схватају озбиљност 

ситуације и стегли су каиш, као што им је председник преко медија поручио.  
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Ако је реч о иностраним компанијама, онда им је маневарски простор веома јасно 

дефинисан. Већини су укинути сви екстерни тренинзи, обуке, а у великом броју 

фирми издвајања за маркетинг су измасакрирана.  

Банке су „недељу штедње”  продужиле на „месец штедње”, а добити од њих кредит 

је постала веома занимљива игра.  

Бордови директора седе до поноћи и смишљају како да се извуку из ситуације која 

ће у 2009. бити сигурно још гора.  

Криминалци и ДБ-овци који су отворили фирме размишљају шта им је све ово у 

животу требало.  

 

Неки од директора се сетно сећају: „Када сам могао да преживим санкције, рат и 

транзицију, сигуран сам да ћу и ову кризу. Нисмо ми као Американци који нису 

имали сва та искуства па им је сада ова криза дошла као највећи проблем у животу!” 

 

А има и драстичних примерао као: „Слушао сам ја те странце и могу да Вам кажем 

да наши људи далеко више познају тржиште и како се ради посао од њих! То што 

они говоре можда може код њих, али код нас је све то мало СПЕЦИФИЧНО!” 

 

Генерално свуда се говори о смањењу плата и могућим отпуштањима.  

 

Сигуран сам да је ово тренутак када ће велики број директора морати да се посвети 

учењу свог посла (како се руководи фирмом). Јер лако је бити директор када имате 

све адуте у рукаву, и једини Вам је задатак да се с времена на време појавите у 

медијима и представите као успешан бизнисмен.  

 

Ово сада захтева и вештину и знање.  

 

Имао сам јединствено искуство да два дана будем поред др Дејвида Босарта и 

поставим му безброј питања. Али пре него што кажем о чему смо разговарали, 

желим да Вам представим ко је др Дејвид Босарт. Од 1999. налази се на челу 

Gottlieb Duttweiler Institute (GDI). А сигуран сам да ће Вам бити интересантно да 

сазнате и ко је поменути господин по коме је институт добио име.  

 

Gotllieb Duttweiler (15. август 1888. – 8. јун 1962.) је био швајцарски бизнисмен и 

оснивач ланца бакалница Мигрос. Данас је Мигрос један од водећих система за 

снабдевање свакодневним потрепштинама. Оно по чему је Мигрос постао познат 

започело је 1925. године, када је господин Gotllieb Duttweiler , одлучио да са пет 

возила крене у свакодневно опслуживање домаћица. На тај начин у продајном ланцу 

прескочена је једна битна карика и самим тим смањена крајња цена. Наравно, није 

све ишло глатко јер је као последица до тада нечувеног прескакања, велики број 

произвођача одлучио да бојкотује Мигрос. Као решење, Мигрос је морао да 

производи или пакује одређене производе и на тај начин испуни очекивања 

домаћица.  
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Још један битан моменат десио се 1941. године када су Готлиб (Gotllieb Duttweiler) и 

његова жена Адела створили кооперативу и пренели власништво Мигрос-а на своје 

купце. 

 

Оно што је за нас најинтересантније је чињеница да су Адела и Готлиб Дутваилер 

(А. И G. Duttweiler) схватили значај стручног проучавања продаје и понашања 

купаца. Желели су да промовишу догађања, пројектују тренинге и  организују 

састанке који би сви као последицу имали боље схватање потреба купаца.  

 

Непосредно пред своју смрт Готлиб Дутваилер (Gotllieb Duttweiler) успео је да 1962. 

види постављање камена темељца круне своје пословне каријере. Од 1963. Године 

GDI је постао централно место проучавања понашања купаца или како то у 

савременом свету зову независни think-tank.  

 

У последње време GDI активности се фокусирају на следеће четири области: 

 Иновације у продаји и услужном сектору,   

 Анализа трендова у прехрамбеној индустрији,  

 Унапређење маркетинга и проучавање трендова и  

 Друштвене промене и трендови у понашању купаца. 

  

Од чега зависи успех у продаји  

 

Претходно наведено на мене је имало последицу да сам се са пуно поверења 

обратио др Дејвиду Босарту и поставио питања док смо се спремали за његова 

предавања на 2. регионалној конференцији 400 директора у Сава Центру.  

Одмах да кажем да су ми његови одговори дали подстрек за нова лична 

усавршавања, али и преношење тих учења на наше људе у продаји.  

 

Проучавање потреба и предвиђање понашања купаца 

 

Пре свега утврдио сам да је за успех у савременом бизнису потребно перфектно 

познавање потреба купаца, али да ни то није довољно. Неопходно је имати јасна 

предвиђања купаца у ближој будућности. То је већ далеко теже, јер је потребно 

имати развијен систем прикупљања података и обраде истих.  

 

Очигледно да је у савременој продаји неопходно стручно проучавање понашања 

купаца и постављање трендова. Тако се GDI 1964. бавио проучавањем последица 

продужења радног времена на вечерње сате. У 1974. главна тема је била значај 

органских фарми, док је генетски инжењеринг био главна тема 1986.  Европеизација 

гастрономије се проучавала 2000, а 2005. основна тема је проучавање друштва које 

стари. Захваљујући др Босарту схватио сам зашто је неопходно проучавати 

последице старења друштва на продају.  
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Како старење друштва утиче на продају  

 

Основна истраживња показују да је просек година код жена у Србији око 42, а код 

мушкараца преко 39. Значи неки просек нашег становништва је негде око 41.  

Већ деценијама слушамо причу како стари треба да оду у пензију било 

добровољно или по сили закона. Испаде да је број радних места непрекидно 

ограничен и да је једина шанса да се млади запосле да неко од старијих оде у 

пензију. Овог месеца у купљеној фабрици минералне воде просек година 

запослених  је 55! За оног ко је купио фабрику то је катастрофа и већ се 

размишља о плаћању како би људи отишли у пензију. Уз савремену медицину и 

здрав начин живота свако од њих би могао да живи још по 30 година. Размислимо, 

ко ће њему и свим осталим пензионерима обезбедити пензију за тих 30 година? 

 

Генерално потребе купаца је све теже задовољити. Генерација која сада има од 40 

до 50 година одрастала је са инфлацијама и непрекидним растом цена. Нешто што 

је сада у продавници сутра не мора да буде. Или ако јесте, може да буде по далеко 

вишој цени. Једноставно, чаробна реч нивелација учинила је да производ који смо 

јуче видели добије далеко вишу цену. То нас је научило да чим нешто видимо по 

цени која нам се учини повољном, моментално и купимо.  

 

Али за том генерацијом долазе неки млади и неки још млађи који су научили да 

постоји и чаробна реч распродаја. То значи, само треба бити довољно стрпљив и 

цена ће пасти. Значи чекај, то ће бити још јефтиније!  

 

Такође, наше друштво које стари уједно је и трезвеније, и теже га је одушевити од 

друштва са обрнутом старосном структуром. Што више одлучујемо да будемо без 

партнера, што мање деце рађамо, то драматичнија постаје психолошка криза 

будућности. Јер не постоји ниједан рационални разлог да особа без потомака 

инвестира у будућност. И зашто би?  

Породице – или скромније речено: Просто партнери у одређеној животној 

епизоди са децом – коју случајно одгајају; или још скромније: Коју су случајно 

произвели –  имају разнолике разлоге да верују у будућност. Разумљиво, они желе 

нпр. да њиховој деци буде добро, да смислено проводе време са њима, или само 

да једног дана могу да оставе свој новац деци. Ово је још један разлог због чега је 

неопходно у Србији форсирати породичне фирме. Људи који виде да њихова деца 

раде поред њих добијају нови елан. И у сваком тренутку знају зашто раде. У 

ситуацијама где радите за инострану корпорацију или домаће акционаре веома 

често се појави питање: Каква је сврха мог даноћног рада? Да би газда купио нови 

ауди, да би се рекло да смо произвели милијардити хамбургер или да је штедња у 

нашој банци прешла милијарду евра?! Шта то мени конкретно значи у животу? 

 

Како се понашати са запосленима у доба „кризе” 
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Да се вратимо на директоре са почетка текста. Др Босарт свима њима даје веома 

једноставан савет: Понашајте се према својим запосленим и  својим купцима као да 

је све нормално. Немојте им укидати обуке јер су оне део мотивације. Ако људе не 

мотивишете, какве резултате од њих очекујете. Навео ми је да се у великом броју 

фирми на Западу одустало од божићних прослава и поклона. Криза је наравно јак 

аргумент како би се то оправдало. Али сви ти људи којима се одузима један леп 

тренутак у животу имају прилику да виде да су ти који су им укинули прославу у 

2008. години добили милионске плате, бенефиције и премије. И ретко да је ко од њих 

сада рекао да ће одустати од тога. Као оправдање наводе да њихове колеге у Америци 

зарађују далеко више!  

 

Што се тиче њихових искустава са санкцијама, ратом и транзицијом, сва та искуства 

су била или чисто локална или у најбољем случају регионална. Ова садашња криза је 

глобална и није могуће користити стечена искуства. Као што др Босарт каже: „Сада 

трендови замењују традицију!”, и у томе и јесте величина руководиоца који ће из 

мноштва могућности изабрати ону праву да поведе сопствену фирму.  

 

Све нас занима колико ће трајати ова криза и зато сам то питање поставио др Босарту. 

 

Његов одговор је да постоје три сценарија. По једном све ће се завршити у следећих 

шест месеци и имаће последице само по поједине елементе финансијског тржишта. 

По другом сценарију, криза ће трајати три до четири године и сви ћемо је осетити. А 

по трећем сценарију криза, коју је назвао „депресија” ће трајати дуже од пет година и 

имаће теже последице по све. На моје питање од чега зависи који ће сценарио 

заживети добио сам одговор: „Од тога колико ће политичари и пословни људи умети 

да пронађу заједнички интерес!” Ово сам морао да наведем јер је у Дневнику од 19. 

новембра изјава др Босарта скраћена и наведен је само први сценарио.  

 

Све у свему, можемо рећи да се она парола „Београд је свет!“ напокон остварила. 

Булдожер који гура светску кризу дошао је и код нас. Неоподно је да наши 

политичари и пословни људи схвате озбиљност ситуације и да усвоје програм за 

функционисање у кризи.  

 

Др Босарт каже да је потребно да свако покаже дисциплину и да ради најбоље што 

може.  

Сигурно је да ћемо и даље бити засути јефтиним производима и да ће избор истих 

бити бескрајан. У исто време имаћемо интернет и све информације света од којих ће 

бити проблем да се пронађу оне које су битне. Визуелно ми се вртимо у спирали која 

велику већину притиска на дно. Ниски јефтини производи све нас терају ка нижим 

зарадама. Уз ниже зараде ми зависимо од ниских цена. Уз све то закључили смо да је 

наше друштво старо. Значи потребно је код свих тих људи пронаћи нови мотив да се 

створи друга младост и да свако да свој максимум.  
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Без тог џабе ће бити констатација да живимо у најбољем од свих светова и да нам је 

све на дохват руке. Никада до сада комплетна цивилизацијска култура и знање нису 

били тако близу. Довољно је укуцати неки од претраживача и кликнути.  

 

Та једноставност и јефтиноћа информације су невероватно заводљиви. Сви смо 

слободни и сви можемо да сањамо! Само за сваког од нас тај сан има другу цену!  

 

Правило 47: Слушајте људе који Вам говоре шта ће бити, а не шта је било. 
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Број 29 - Коучинг људи у продаји 

„Где нема крава диве се козама“ - Конфучије 

„Основа сваке мудрости је стрпљење“ -  Платон 

„Коуч мора да види оно што не жели да види и да слуша оно што не жели да чује." – 

Џон Мејден  

 

Шта је коучинг? 

Сoaching (коучинг) је једна од најновијих речи која је ушла у српски језик. Већ 

постоји и књига која се тако назива, а написала ју је моја пријатељица Слађана 

Милошевић. Важно је да напоменем да је Слађана иницијатор и прва председница 

Европског савета за менторинг и коучинг Србије. Толико о Слађани!  

 

 А сада да кажем зашто подржавам увођење речи коучинга и коуч у српски језик. 

Искључиви разлог је тај што не постоје одговарајуће речи у нашем лепом језику. Чак и 

ако покушате да их преведете другим страним речима као што су тренер или 

консултант, то није исто. А у чему је разлика између коуча, терапеута, ментора и 

консултанта најбоље је да илуструјемо једним практичним примером.  
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 Терапеут ће истражити зашто сте престали да возите кола. 

 Ментор ће Вам поделити сопствено искуство и дати Вам велики број корисних 

трикова у вези са вожњом кола. 

 Консултант ће Вас посаветовати како да возите кола. 

 Коуч ће Вас охрабривати и бити подршка у вожњи кола. 

 

Зашто нам је коучинг потребан? 

Зашто је од свега наведеног директорима у Србији потребан коучинг? У кризним 

временима која су пред нама, очигледно је да ће директори морати да доносе кључне 

одлуке. Наравно, и да сносе последице због тих одлука. Сада ће им бити потребан 

мудар савет. Реалност је да неко ко је рецимо директор фармацеутске компаније већ 

сада размишља 24 сата на дан шта да уради. И тешко да је било ко од њега самог 

више у том размишљању и тим проблемима. Било који консултант који се мало бави 

фармацијом, мало бојама и лаковима, а мало IT индустријом тешко да може имати 

више знања о тржишту фармације од њега. Али зато је ту коуч који ће му системом 

структурираних питања и других алата помоћи да сам сагледа проблем са свих 

страна и да сам донесе одлуку. Што је и најпоштеније јер смо претходно рекли да 

директор сам (са свим својим запосленима) сноси последице због сопствених одлука. 

Што би Фил Диксон рекао: „Вероватно, мој највећи квалитет као коуча је у томе што 

ја постављам велики број изазовних питања и пуштам особу да дође до одговора!”  

 

Коучинг није исто што и консалтинг, тренинг или менторинг  

Веома је важно да прихватимо да коучинг није нешто што је дошло да замени 

консалтинг или тренинг. Не, коучинг и менторинг су нешто што се спонтано развило 

током осамдесетих година прошлог века у компанијама у САД. Директори су 

посматрали своје младе „лавове“ тек пристигле са колеџа и размишљали на следечи 

начин: „Исти ја од пре 20 година! И ја сам био овако млад и збуњен. Е да ми је ова 

памет коју сада имам. Сигурно бих постигао далеко више! Хеј, па дај да ја њему 

убацим ову моју памет у главу. Пре ће кренути да добро ради и пре ће почети да ми 

доноси профит!” И тако су кренули да их подучавају што је показало одличне 

резултате и дало оправдање да се створе нове дисциплине: Коучинг и менторинг.  

 

Прави је тренутак и да направимо разлику између коучинга и менторинга. Коучинг се 

пре свега односи на резултате и развој специфичних вештина. Менторство је шире- 

оно се фокусира на развој капацитета, али и укључује, на пример, помоћ особи да 

развије сопствени план развоја каријере. Поменуту дефиницију сам преузео од 

професора Davida Clutterbuck-a који спада у једног од четири највећа коуча у свету. 

Иначе, прилику да видимо овог професора на делу имали смо 26. јуна у Сава Центру, 

на 4. конференцији 400 директора. Тема о којој је говорио је веома интересантна,  а то 

је: На који начин директори треба да примају, али и да спроводе коучинг на своје 

запослене. Наравно да је фокус као и увек на људима у продаји! Јер ако нам неко 

може спасити фирму, онда су то људи у продаји. 
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Интересантно је напоменути да иако је коучинг и менторинг постигао проверени 

успех у САД, то се није од прве примило у Европи. Разлог је нама веома логичан. 

Европски директори су размишљали на следећи начин: „Ни мени нико није помагао 

када сам почињао. Нека се и он мало помучи!”  

 

Срећа да је избор увек на нама. Тако да и домаћи директори могу да бирају на који 

начин ће размишљати. Или ће да пусте да они сами долазе до решења као и њихови 

људи који ће сами најбоље све решити или ће научити или ангажовати некога ко ће 

спровести коучинг.  

 

Зашто се коучинг исплати? 

Ако размишљате да ли Вам баш сада треба коучинг када имате толико других ствари 

које су прече, ево бројки резултата истраживања, које говоре саме за себе. 

Посматране су три групе запослених. Прва група није имала ни тренинг ни коучинг. 

Друга је имала тренинг који је био у вези са понашањем купаца. Трећа група је 

имала исти тај тренинг плус следећа три месеца имали су екстерног коуча који је са 

њима радио на развоју њихових капацитета. Након три месеца посматрани су 

резултати, који су веома инспиративни. Прва екипа у коју се није инвестирало 

показала је напредак у продаји од 4 %. Могу да замислим ту екипу која је на неки 

посредан начин схватила да су аутсајдери. Сигурно се код њих пробудио инат и 

жеља да покажу да су бољи! Екипа која је имала тренинг након три месеца успела је 

да повећа своју продају за 8 %. То се веома често поклапа са резултатима и са нашег 

тржишта. Сваки тренинг даје резултате. Само што веома често руководство очекује 

далеко више. Очекује се да за та, најчешће два дана, тренер чаробним штапићем 

претвори пудлице у хртове. Поента приче стиже на крају: Трећа група која је након 

тренинга имала три месеца коучинг спроведен од стране коуча који није из њихове 

фирме, постигла је повећање продаје од чак 27 %. Ово су већ подаци вредни 

поштовања. Зато сам уз све тренинге које радимо увео и коучинг како би резултати 

били још бољи. Идеална прилика ми се сада указала са једном компанијом из 

аутомобилске индустрије где се веома лако могу пратити промене у резултатима 

продаје. О њима сам вас обавестио на конференцији 26. јуна.  

 

А ја све време док радим са њима имам пред очима речи непознатог аутора: „Тест за 

доброг коуча је да, када он оде, његови ученици наставе са успешним радом!” 

 

Спорт и бизнис треба раздвојити 

Сигуран сам да је свима нама реч коуч синоним за тренера, а да када чујемо тренинг 

одмах помислимо на спорт. Када смо код спорта, већ деценијама нам се форсира да 

смо далеко успешнији у спорту него у бизнису и да би ваљда зато на руководеће 

позиције требало поставити успешне спортисте када они заврше своје спортске 

каријере.   
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„Дивца за председника!“ Колико пута сте чули ту узречицу. Сваки пут када се 

ужаснемо непособношћу људи који воде нашу фирму или неку још важнију 

институцију, помислимо како би било лепо да уместо тих проверених губитника који 

би били у стању и кликер да покваре, имамо на челу неког од наших успешних 

спортиста или тренера. А има их пуно! Када бих кренуо да набрајам од спорта до 

спорта било би најмање по њих десеторо који су постигли интернационални успех. 

 

Е па није баш тако! Тешко да се између спорта и бизниса може подвући аналогија. 

Знам да би свако од вас могао да наброји бар једну књигу где су светски ауторитети 

правили паралелу између спорта и бизниса. Поготово јер је суштина капитализма и 

спорта потпуно једнака. И једни и други говоре о томе како је важно учествовати, а 

основа и једне и друге игре је победити противника јер „победник добија све!”  

 

Дакле хајде да видимо зашто неко ко води нашу фирму нема шансе ако усваја и копира 

неког од познатих светских тренера: 

 

 Комуникација са потчињеним. Када гледате ТВ преносе кошаркашких утакмица, на 

пример, веома јасно са усана можете да прочитате да успешни коуч чешће користи 

псовке него знаке интерпункције. И коме су те псовке упућене? Наравно, играчима! 

Изгледа да ти људи изузетно добро реагују на псовку! Још ако се та псовка чује до 

трибина на којима се налази неколико хиљада људи, успех је загарантован. Играч 

спуштене главе ћути и слуша како га његов коуч „бодри” називајући га најгорим 

могућим погрдама. Он се враћа у игру и постиже свој максимум. Након утакмице 

као да се ништа није ни десило. Грле се и љубе са тренером. А публика посебно 

ужива у том делу. Не мислим на љубљење него на псовке упућене играчима.  

 

 Замислите сада такву комуникацију у фирми. Директор је позвао запослене и све 

групно их псује и вређа. Ко је споменуо да се критикује у четири ока, а похваљује 

јавно? Спортски начин коучинга би сигурно убио људе у појам и они међусобно не 

би смели да се погледају у очи. Мада, с времена на време, срећем људе који су 

направили каријере у продаји, и који са сетом у гласу спомињу неке своје претходне 

директоре: „Ех, када бих након рибања изашао из Златкове канцеларије, нисам знао 

где је лево!” 

 Спортски коуч не игра. Он седи на клупи и убацује и избацује играче. Говори им 

шта да раде. Мада, веома често, они би најрадије ушли у игру и показали како се то 

ради! Људи који су директори у фирмама, веома често то буквално и раде. Они су 

веома често и извршиоци и улазе у игру. Ускачу у сваком тренутку када сматрају да 

они то могу да ураде најбоље. Чак и они који правилно делегирају, понекад су у 

првим редовима и обављају оперативне послове.  

 Спорт се заснива на победи. Наравно и на поразу. У бизнису је та линија много тежа 

за препознавања. Пословни коуч своје људе окреће ка доживотном сазнавању и 

задовољавању потреба купаца. А то је далеко више од пуке победе са поеном 

разлике!  
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 А шта је с новцем? Директори у фирмама у највећем броју случајева зарађују 

далеко више од људи којима управљају. У спорту је то обрнуто. Коуч је у 

прилицида руководи звездама и звездицама који зарађују новац о коме он може 

само да сања. Да закључим: Спортски коучинг се фокусира на физичке вештине и 

ментални став. Пословни коучинг је мешавина техничких и бихевиористичких 

вештина. Оба, ипак, као крајњи циљ имају побољшање резултата. У бизнису 

спортски коуч може да допринесе изградњи менталног става. А коучинг је 90% 

став, а 10% техника. И то је то!  

 

Или што би Боб Нелсон рекао: „ Људи ће се потрудити ако им потпалите ватру под 

табанима, али ће далеко више постићи ако запалите њихову унутрашњу ватру!”  

 

Правило 48: Руковођење 20. века је било контрола и командовање, а 21. век је 

век коучинга. 
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    Број 30 - Шта значи коучинг  

продајног тима? 

“Коучинг није велика мистерија. Једноставно то је жесток рад, посвећеност и 

бити инспиративан у правом моменту!” – Bob Zupke 

У деценијама које су иза нас, директори у Србији су прихватили чињеницу да се 

продавци морају тренирати. Исто или слично као и спортисти. И видели су резултате. 

Тренинг је обавезан. Велики број директора је већ урадио или се управо спрема да 

уради следећи корак. А то је коучинг продајног тима. Исто или слично као и 

спортистима. Увек има неког коме је коучинг нови појам па да поновимо. Коучинг је 

интерактивни процес који појединцу, тиму, предузећу, установи или организацији 

омогућава да развије своје потенцијале и брже и ефикасније достигне боље 

резултате.  

 

Хајде да видимо како коучинг можемо да користимо у нашем послу који се зове 

руковођење продајним тимом.  

 

Коучинг код руковођења продајним тимом 

 

Прво питање које се добије од директор продаје је: „Како да сазнам у ком делу им је 

потребан (тај) коучинг?“  
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Лаконски одговор би био: „Тамо где постоји празнина!” 

Под празнином подразумевам разлику између:  

 

 Шта људи сада знају и онога што од њих очекујемо! 

 Шта тренутно раде и онога шта би требало да раде! 

 Постојећих знања, стратегија и вештина и жељених знања, стратегија и вештина! 

 Резултата које тренутно постижу и резултата који се од њих очекују! 

  

Замислимо читав процес као један мост. Рецимо овај будући преко Саве. Између 

Новог Београда и Београда на мосту Газела је тренутно кркљанац. Односно тамо где 

ће бити будући мост је празнина. А потребно је прећи са једне стране на другу. И то 

се постиже постепено. Темељи за стубове су постављени на доњем шпицу Аде 

Циганлије. И у једном тренутку имаћемо мост. Исто, у једном тренутку имаћемо цео 

продајни тим са знањима, вештинама и компетенцијама које желимо да они имају. А 

до тада неопходно је да им радимо коучинг.  

Али претходно је неопходно да им урадимо тренинг. Као и у свакој школи. Шта раде 

учитељи или тренери? Дају нам знања која до тада нисмо имали. Дају нам најбоље 

примере из наше праксе. На основу свог великог знања и искуства, дају нам најбоље 

одговоре на све ситуације које нам се могу догодити. И то са нама увежбавају, све док 

не постигнемо жељени циљ.  

 

Шта разликује коуча од осталих стручњака? 

 

А шта ради коуч? Поставља систем структурираних питања на основу којих сам 

продавац долази до најбољих решења. Коуч се бави активним слушањем, 

посматрањем, мотивацијом и подршком све док се продавац не напрегне до 

максимума и пронађе одговор. Понекад, али само понекад, на основу свог огромног 

искуства даје и одговоре. Јер, продавац веома често тражи и очекује одговор. 

 

Очигледно да је потребно да директор продаје буде и тренер и коуч својим 

продавцима! 

 

Али то није све! Потребно је и да одреди када ће им бити тренер, а када коуч. Што 

још више компликује ситуацију.  

 

Зато ћемо посматрати три ситуације: 

 

Ситуација бр.1 

 

Ваша фирма је запослила приправника Милицу. Њен задатак ће бити да телефоном 

контактира  с потенцијалним  купцима и да заказује састанке. Шта је ту празан 

простор? Милица сигурно на факултету није учила како се заказује састанак. Нико до 
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сада није јој показао како се то ради. Зато је њој потребан тренинг, јасно 

структуриран, на коме ће она сазнати: Како да се мотивише за сваки разговор? Како 

да подешава глас? Како се „заобилази“ секретарица? И све остало што је неопходно. 

Очигледно Милици је потребан чврст темељ на коме ће стајати читава њена каријера 

продавца. Учење, по први пут, како се нешто ради. А то је тренинг. У то се могу 

убацивати елементи саветовања.  

 

Ситуација бр. 2 

 

Петар је већ годину дана у послу. То је одличан резултат јер од четворо људи који су 

примљени, Петар је једини који је остао у послу. Успео је да уведе у систем две нове 

велике фирме. Али последњих месец дана све иде веома тешко. Из једне од фирми су 

чак имали примедбу на његов рад. Поруџбине се полако смањују. Петру је обећано да 

ће након годину дана бити примљен у стални радни однос и директор сада размишља 

да ли да то уради. Петар сваког дана обавља телефонске позиве и све се одвија као и 

пре, али резултати су све лошији.  

 

У чему је недостатак? Петар је показао да може да постиже резултате. Већ годину 

дана постиже месечне циљеве. И даље свакодневно ради исти посао. Ради све као 

што је радио и до сада, али резултати су све слабији. Чињеница да сада треба да буде 

примљен у стални радни однос, а да су резултати лоши, утиче на Петра. Приметио је 

да директор није више одушевљен његовим радом као пре. Нервозан је, а то је имало 

за последицу примедбу једног од корисника на његов рад. Из свега наведеног можемо 

да закључимо да је решење у комбинацији тренинга и коучинга. 

Ова ситуација је очигледно компликована и морамо истражити шта је све узрок како 

би се на крају определили за поступак. Постоји више праваца деловања.  

 

Може се десити да је Петар пре годину дана усвојио један начин рада који је 

примењивао све до сада, али који више не функционише. Иначе у пракси ово је сада 

веома често. Детаљном провером утврдило се да Петар нема одговор на приговоре 

потенцијалних купаца који због новонастале кризе траже више, а спремни су да плате 

мање. У разговору са директором Петар је добио јасне инструкције како да се понаша 

и које одговоре да даје. То је један део тренинга.  

 

Друго, читава ситуација је нова и за директора, тако да ће он водити рачуна и фино 

подешавати процедуре рада са купцима све док се не постигне најбоље решење.  

 

Треће, очигледно да је Петар постао нервозан, што је последица страха да неће 

испунити резултате и бити примљен у стални радни однос. Стално му је пред очима 

ситуација да неће моћи да отплаћује кредит за кола, што га чини још више нервозним 

и непрекидно му генерише негативну енергију. У овом делу Петру је потребан 

коучинг: Како да размишља на другачији начин? Како да врши позитивну 

визуелизацију? Како да оживи сопствене визије?  
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И на крају, можда постоји читав један простор у бизнису који Петар не користи. Који су 

још могући начини добијања купаца? Који део свог продајног разговора може да ради још 

боље? Овај део је такође коучинг. Директор ће сести са Петром и проћи кроз систем 

постављања питања, а све са циљем да Петар пронађе најбоља решења. Сигурно би му 

било лакше да може да чује Луси Бал: „Једна од ствари коју сам научила, на тежи начин, 

јесте да се не исплати бити обесхрабрен. Радите и будите оптимисти и то ће Вам 

повратити самопоуздање!” 

 

Ситуација бр. 3 

Ивана је искусни продавац. Ради у осигурању већ шест година. Иако је њен задатак да 

пола радног дана позива нове кориснике, Ивана се последњих неколико година углавном 

фокусирала на препоруке које је добијала од задовољних купаца. Позивање нових купаца 

јој се чини као корак уназад. То није волела да ради од самог почетка. Веома брзо је 

схватила да је далеко лакше продати особи која је већ корисник или је препоручен од 

стране постојећег купца него некоме кога чује по први пут. Некако се навикла да јој купци 

кажу „ДА” и пре него што им постави питање. Приговор, шта то беше? Једини приговор 

који је Ивана навикла да добија од купаца је: „Зашто нема времена да са њима изађе на 

пиће?!” 

Очигледно Ивана је развила своју продају стварајући одличан однос, али код нових купаца 

веома често је страх од грешке већи од жеље за производом и они се доста премишљају. 

„Хвала, размислићемо још мало!”, „Јао па то је баш скупо!”, „Морамо да се чујемо и са 

другим фирмама, па ћемо Вам јавити!” На то Ивана није навикла и то јој све више смета. 

Зато више воли да продаје постојећим. Њих не мора ни да пита, они сами прихватају!  

 

Недостатак је Иванина техника одговора на приговоре и затварања продаје. Потребно је 

исполирати њен продајни разговор водећи посебно рачуна о финиширању. Освежити 

ситуације о којима се није дуго разговарало. Решење је у тренингу и коучингу. Тренингом 

ћемо увежбати одговоре на приговоре и све технике затварања продаје. Али потребан је и 

коучинг. Тако ћемо сазнати шта је то у Иваниној глави што јој смета да да квалитетан 

одговор на приговор. То је чиста техника. Да ли ту постоји неки страх и од чега? На који 

начин тај страх може да се превазиђе? Како она види сам процес затварања? Да ли се 

плаши одбијања? Тек након тога може да наступи тренинг. Ако Ивана неће да прихвати 

решења и одбија да промени понашање, сигурно се код ње појавила ментална препрека 

која је у вези са њеним уверењима. Све док се то не реши, тренинг неће дати резултате.  

 

Очигледно коучинг и тренинг иду руку под руку и заједно дају одличне резултате. Зато је 

међу директорима све чешћа парола: Тренинг ће од службеника направити продавце, а 

коучинг ће од продаваца направити шампионе. Наравно потребно је учити од најбољих 

коучева. А стара кинеска пословица каже: „Више вреди дан проведен са добрим учитељем 

него да прочитате 100 књига!” 

 

Правило 49: Коучинг је комплементаран тренингу, а не његова замена.  
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Број 31 – Чекајући бољи живот 

„Ако желимо да зауставимо пиратерију, морамо се са њима такмичити.” Стив 

Џобс, Apple  

 

Да ли је реално очекивати да ће се ствари саме поправити? 

Овог лета сам се растрчао по фирмама више него претходних година. И то на све 

стране. Приштина, Ниш, Подгорица, Бања Лука ... Највише сам ипак у Београду. И 

желим да са вама поделим осећај који веома често стичем на састанцима. Људи су 

прихватили да се ове године неће улагати у обуку, награде, излете, дружења. Али сви 

очекују да ће се то идуће године променити. Када их питам на основу чега мисле да 

ће бити другачије, одговор је да се надају. А да ли нешто раде другачије? Не. Радити 

исто, а очекивати да ће доћи до другачијег резултата, једна је од дефиниција лудила. 

Ипак велика већина људи и даље чека тај бољи живот радећи потпуно исто као и до 

сада.  
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Потребно је радити све што је могуће, како би се прилагодили постојећој ситуацији.  

Прихватити непрекидне промене и проналазити решења. Хајде да и ја цитирам те 

Кинезе који су смислили да: „Када дуне ветар промене, неки људи праве склоништа, 

а други праве ветрењаче”. Па хајде онда да правимо те ветрењаче. Само да се учимо 

на делу и искуству Дон Кихота. Веома често довољно је гледати шта други раде и то 

копирати.  

 

Пиратерија, тролинг и развој 

 

И ту се појављује један велики проблем. У савременом свету копирање онога шта 

раде други веома често се назива пиратеријом и сматра великим грехом.  

 

Кладим се да је и Вама при помену речи пиратерија прво пао на памет момак са 

бувљака или кнез Михајлове који има коферче пуно нарезаних филмова и игрица.  

 

Убеђен сам да би у нашој земљи термин „пиратерија” морао да се посматра мало 

шире. У 20. веку, а поготово данас, пиратерија је одиграла и своју позитивну улогу о 

чему ћу говорити у овом тексту. Изнећу ставове који су добро познати широм света, 

а о којима се код нас веома мало говори.  

 

Почећу са термином тролинг. То је ситуација када неко у компанији седи и копа по 

регистрима да види шта све није заштићено патентом. И када пронађе такав 

производ или услугу, онда направи списак ко све користи тај производ. Ако је 

списак довољно дугачак, моментално креће у процес заштите. По добијању патента, 

контактирају с фирмом тражећи од ње да им плати за коришћење „њиховог новог” 

патента уз претњу судом.  

 

Конкретан пример је фирма Forgent Networks која је 1997. купила патент за JPEG 

Digital Image компресију. Проблем је у томе што је тај производ од 1987. године био 

у широкој јавној употреби. До 2004. године компанија Forgent била је у судском 

спору са 44 компаније које су користиле JPEG технологију. Против још 50 је 

поднета тужба, а у реду је било још хиљаде компанија. „То је амерички начин. Ми 

само радимо оно што сматрамо да је исправно како бисмо остварили профит од 

онога што је наше власништво!”, рекао је Дик Снајдер, директор компанија.  

 

На сву срећу гигант као што је Microsoft  и 21 велика компанија нису били сагласни 

са господином Снајдером и поднели су контратужбу. На тај начин, и уз такву 

подршку, у мају 2006. Америчка канцеларија за патенте и заштитне знаке донела је 

одлуку да је патент ништаван. Образложење је било да је поменута технологија 

претходно била општекоришћена. Па да није тако не би Forgent ни кренуо у читав 

процес.   
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Као резултат, Forgent је одустао од даљег потраживања због власништва на патенту. 

Тако им и треба, можете да помислите, када су алави. Али њима се алавост 

исплатила. Задржали су 90 милиона долара које су успели да наплате од 30 компанија 

које су одлучиле да је боље да плате за коришћење технологије, него да се вуку по 

судовима.  

 

И данас, за неке компаније једини бизнис план је регистровати или купити патент 

који је већ неко осмислио, а онда видети ко то све користи и тужити га. 

 

Неколико поука из историје... 

 

Или погледајмо историју. Шта нас она учи? Да морамо бити оригинални и радити 

нешто што никоме до тада није пало на памет. Реџиналд Фесенден је у свету познат 

као проналазач који стоји раме уз раме са нашим Теслом, Марконијем и Едисоном. 

Имао је више од 500 патената. Али у овом тексту он ће бити споменут као неко ко је 

прекршио општа правила и урадио нешто неуобичајено. Пре њега радио апарати су 

се користили како би се путем Морзеове азбуке остваривала комуникација, најчешће 

са бродовима на океану. Година је 1906, Бадње је вече. Овај канадски професор 

одлучио је да направи први радио шоу. Тачно у 21.00 професор је узео микрофон и 

представио се. Укратко је упознао слушаоце са вечерњим програмом. Након тога је 

пустио плочу. Замислите шок људи који су пре ове вечери преко радио апарата имали 

прилику да искључиво чују један звук: „Бип – бип”. Након што је грамофонска плоча 

завршила, Фесендер се дохватио Светог писма и прочитао Божићну причу из Књиге 

по Луки. И ту није био крај! Узео је виолину и одсвирао „O, Holy Night.” Да би 

показао своју свестраност све време је и певао. Да ли је ово било по закону? Наравно 

да није, и професор Реџиналд Фесенден ће остати упамћен као први пиратски радио 

Ди Џеј. Моментално су сви схватили моћ радио програма и његов утицај на 

слушаоце.   

 

У САД су, уз помоћ радио емисија, током првог светског рата подизали морал 

трупама. Прва комерцијална станица КДКА покренута је у Питсбургу 1920. Убрзо 

било је преко 500 комерцијалних станица широм САД. Наравно да је у Европи било 

све далеко строже. Радио је озбиљна ствар и то је национално добро, са којим нема 

шале. Али бизнис ће увек пронаћи рупу у закону. Зато су се власници комерцијалних 

радио станица сналазили и прве комерцијалне програме емитовали са бродова који су 

били у међународним водама. 

1933. године радио Луксембург је поставио одашиљач који је у том тренутку био 

најјачи на свету. Он је покривао не само Луксембург него и Енглеску , Француску и 

Немачку. Веома брзо су схватили шта је то што људи воле да слушају.  1950. постали 

су највећа комерцијална радио станица у Европи. Многи наши суграђани се сећају да 

су прве тактове џез и рокенрол музике научили слушајући Радио Луксембург. Али 

такође, за многе од њих то је био и најјефтинији начин да науче енглески језик.  
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Радио Луксембург је очигледно радио нешто што радио станице у другим земљама 

нису смеле да раде. Али ко их са данашње тачке може назвати пиратима? Омогућили 

су милионима људи добру забаву, учење језика и сигурно су утицали на промену 

културе целог једног континента.  

 

Ко штити патенте? 

 

Погледајмо сада ко су ти велики поборници заштите патената? О компанији Дизни се 

већ писало, чак и у нашој земљи. Заштитили су све што им је пало на памет. Да су 

којим случајем браћа Грим живи, не би могли да верују шта је све од њих двојице 

потпуно бесплатно узето, патентирано и сада армија адвоката себи обезбеђује плату 

тако што гледа да ли се неко у свету дрзнуо да искорити нешто што је њихових руку 

дело.  

 

Али има много суровијих примера. Компанија Монсанто је патентирала биљно семе за 

одређене културе. Природи је требало милион година да доведе до одређених 

резултата, али битно је ко је имао новац да то патентира. И одмах након патентирања 

креће већ објашњени тролинг. Тужење фармера за неовлашћено коришћење семена. 

Бизарна ситуација је доведена до апсурда јер су тужени чак и они сељаци који нису 

садили ту културу, већ је семе на њихову њиву дошло природним путем са суседове 

њиве. То компанију није интересовало. Молим,  је л’ стабљика кукуруза пронађена на 

Вашој њиви? Је л’ сте Ви одговорни за то што расте на Вашој њиви? Јесте? Е па онда 

молим лепо и платите. Значи, сељаци који нису ни знали да имају баш ту инкримисану 

биљку док нису добили налог од суда.  

 

А да новац мора стално да прилива или следи пропаст система, показује и њихов 

производ терминатор технологије. Стерилисано семе које се не репродукује. Значи, 

некада су сељаци од рода кукуруза одвајали један део за семе, како би и следеће године 

имали шта да засаде. Сада могу да се сликају са том идејом. И следеће године ћете 

морати да купите ново семе како бисте имали исту културу.  

И сада имам још једно питање: Шта мислите да ли људи слични овима раде на 

могућности стерилизације људи? Какав би то тек био бизнис. Ако желите дете, морате 

да се обратите компанији која ће Вам продати семе, али стерилисано, тако да и Ваша 

деца морају да им се једног дана обрате као купци.  

Aналогија је јасна: Данас се праве ДВД-ови и семена који се не могу копирати, сутра 

ће наука напредовати подржана од позитивног законодавства и долазимо у ситуацију 

да ће децу имати само онај ко буде могао да плати.  

 

Очигледно да се фармери спречавају да ефикасно производе храну. У исто време 

великим компанијама се омогућава да патентирају све што има падне на памет.   

А човечанство у том правцу иде крупним корацима. Како другачије разумети одлуку да 

једна компанија поседује право да поседује власништво над бојом? Ради се о циклама 

боји или стручно магента, на коју од 2000. године сва права поседује Deutsche Telekom.  
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Ако може циклама боја, у неком тренутку ће бити могуће да неко заштити и црну и 

белу. Онда ћу овај текст морати да пишем у илегали и да штампам користећи неке 

друге боје.  

 

Ако Вам ово није изазвало мучнину у стомаку, сада прелазимо на оно главно. 

Компаније су кренуле у трку која се зове „куповина гена”! Наплаћивање патената 

човечанство је већ платило милионима људских живота. Кардинални пример су 

случајеви који су у вези са истраживањем рака дојке. Добитник Нобелове награде за 

економију Joseph E. Stiglitz о томе је рекао: „ Цена коју је друштво платило је 

енормна. Компанија Myriad, која има патент заснован на генетском тестирању 

(вредност је између 3 и 4000 долара), високом ценом онемогућава велики број жена 

да се тестирају и у раној фази утврде ризик и предузму адекватне мере. Уместо тога 

оне ће умрети”. 

 

Хајде да повежемо и AIDS са пиратеријом. У свету тренутно 40 милиона људи болује 

од AIDS-а. Да ствар буде још трагичнија, 640.000 има мање од 15 година. Да ли су 

велике компаније патентирале лек за ову болест? Наравно да јесу. Сада оне имају 

монопол и наплаћују цену која им одговара. Као и у свакој бранши, монопол 

омогућава велики профит.  

 

У исто време 90% људи који болује од AIDS-а  нема финансијских средстава да купи 

одговарајуће лекове. Последица је да, према Светској здравственој организацији, 

сваке године у свету од AIDS-а умире три милиона људи. Да имају новац за лечење, 

тај број би био далеко мањи.  

 

А да ли лекови морају да буду толико скупи? Просудите сами. Све до 1970. Индија 

није признавала интелектуалну својину у медицини и пољопривреди. Компаније су 

биле у могућности да копирају лекове и пестициде рађене према западним 

формулама. То је имало за последицу да је животни век у Индији продужен са 40 

година, колико је било 1970, на 64, колико је данас. Доктор Јусуф Хамид, из Мумбаи 

фармацеутске компаније Ципла, производи генеричке лекове које извози на Запад. У 

том тренутку су сматрани за поузданог партнера и компанију вредну поштовања. И 

тако је било све до 2000. године, када су кренули да производе лекове против AIDS-а, 

који су коштали један долар по дневној терапији. Ту су директно ускочили у стомак и 

угрозили западне компаније које сличне лекове продају по цени од 27 долара по 

дневној терапији. Шта су о њему мислили, најбоље илуструју речи тадашњег првог 

човека GlaxoSmithKline компаније, који га је прогласио за „пирата и лопова!” 

 

Када јавност сазна за овакве податке, најчешћа реакција је изузетно бурна. Једна од 

последица је да фармацеутске компаније, под притиском јавности, спусте цену. То се 

десило са лековима намењених за лечење  AIDS-а у Африци. Њихова цена је 

драстично смањена, за 80%. Али свима је јасно оно што је званично рекао др Javid.  
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A. Chowdhury, министар здравља Индије: „Ако су могли да спусте цену за 80%, било 

је нечег погрешног у цени која је била на почетку!” 

 

Сада након ових нових података сигуран сам да велики број вас на пиратерију гледа 

мало другачије. Ако у некој области патенти угрожавају добробит човечанства, онда 

је пиратерија одличан одговор. Здравство је очигледан пример. И требало би да то 

свима буде јасно. Али да ли је тако? Светска трговинска организација је 2001. 

године на састанку у Дохару поставила питање да ли у тренутку националних 

здравствених криза државе могу да увозе јефтине генеричке лекове. „За” је гласало 

143 земље. Једна једина је била против, САД. Глас те једне је донео одлуку да се не 

прихвати.  

 

Умало да заборавим. Сваког месеца позивамо све директоре који су у нашој мејлинг 

листи на састанке клуба 400 Директора. И као по правилу увек се нађе један од 

директора који нам одговори да жели да му више не шаљемо обавештења. И ми то 

испоштујемо. Али имам једно генерално питање за све те којима је пуно да од Срма 

консалтинга добијају једном месечно позив на састанак где ће бесплатно добити 

информацију о некој актуелној теми, и где ће имати прилику да се сретну са другим 

директорима и да остваре пословну сарадњу. Дакле питање гласи: Да ли сваког дана 

у месецу добијете барем једно обавештење о томе да можете да купите Viagru  и 

Botox?  

 

Наравно да добију. И да ли су икада послали компанијама које производе поменуте 

лекове захтев да их скину са мејлинг листе? Нису, наравно да нису. А зашто? Они их 

бомбардују свакодневно! Или им је поменути лек 30 пута потребнији од састанка 

клуба 400 Директора или не схватају ко им то заиста шаље поруку. Рекламирање 

лекова је забрањено, али компаније су се досетиле и зато су ангажовале хиљаде 

људи широм света да Вам нуде оно што никада не бисте купили преко интернета од 

непознатих људи. Али порука је ушла у главу и када затреба, отићи ћете у апотеку и 

знаћете како се зове лек који Вам треба. А то је компанији довољно.  

 

Зашто је пиратерија корисна? 

 

Пиратерија доприноси напретку друштва у целини. САД су земља која своју велику 

експанзију умногоме дугује пиратерији. Ево два примера који су непознати нашој 

јавности. Током индустријске револуције која је била у 19. веку, САД су прогласиле 

опште непоштовање глобалних патената. Копирали су све што су видели да се ради 

у Европи. У „Тајнама продаје” Doron S. Ben-Atar каже да је управо то непоштовање 

било примарно гориво напретка америчке економије. Апсолутно све је копирано. 

Питајте Американце одакле им потиче надимак „Yаnкее.” Сигуран сам да неће 

знати јер је тај део њихове прошлости брижљиво архивиран. Чињеница је да су у то 

време Американци толико пиратерисали, да су у Европи почели да за њих користе 

Данску реч “Јанке,” која у сленгу значи пират!  
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Други пример: Посматрајте корене музичке и филмске индустрије и директно 

долазите до почетне пиратерије. Као и у Србији где су некадашњи пирати и 

преснимавачи видео касета данас највећи поборници борбе против пиратерије. Када 

је Едисон изумео грамофонску плочу, музичари су га прогласили пиратом јер „краде” 

њихов рад. Тако је било све док није створен закон који их је узео у заштиту. Едисон, 

који није волео да даје новац, отишао је у поход ствараоцима филмске индустрије са 

поруком да ће убудуће они њему морати да плаћају за прављење филмова 

коришћењем његове технологије. И шта су урадили филмски посланици? Следили су 

човека коме је име било Viliam. Он је одлучио да оде најдаље што може од Њујорка и 

алавог Едисона. Ишао је најдаље што је могао, све до Пацифика! Ту их Едисонова 

рука није могла дохватити.  

 

Ти пирати, како бисмо их ми данас назвали, створили су град у коме су несметано 

могли да раде и дали му име Hollywood. Ако Вам кажем да је Вилиамово презиме 

Фокс, онда Вам је јасно да је један од оснивача филмске индустрије почео као пират. 

Ко мисли да је ово тешка квалификација, нека пита Едисона шта он мисли о томе.  

 

Промена прво себе и својих идеја па онда света 

 

На крају желим да још једном подвучем. Циљ овог текста је да сагледамо будућност 

нашег пословања са свих страна. Да следећи пут, када велика корпорација крене да 

лобира око заштите својих интереса, погледамо да ли су то и наши интереси и 

интереси нашег друштва. Јер најчешћи интерес велике корпорације је да створи 

монопол и онда из тога извуче енормни профит. Ако сматрате да у томе немамо 

шансе, сетите се речи Маргарет Мид, коју обавезно цитирам на тренингу тимског 

рада: „Немојте сумњати да мала група паметних и посвећених људи може да промени 

свет. У ствари то је једино што је икада и довело до промене!” 

 

Када се на тржишту појаве пирати, то је најсигурнији знак да оно не функционише 

добро.  Када владе и тржишта препознају легитимитет онога шта раде пирати, онда 

то и озаконе, а све у циљу бољег служења заједници.  

 

И какве све ово везе има са продајом? Наравно да има. Продати идеју да ми као 

друштво можемо да направимо искорак који ће бити у циљу напретка наше целе 

заједнице и да се у томе морамо сви ангажовати, јесте продаја која свима треба да 

буде на првом месту. Јер велики број наших људи мисли да је довољно да настави да 

ради као до сада и да ће то само по себи довести до бољег живота. Још ако попије 

коју флашу пива, може слободно да каже: „Зезамо кризу!” 

 

Правило 50: Уколико желите промену на боље, радите ствари на другачији 

начин. 
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        Број 32 - Како створити младе лавове 

продаје? 

  

„Добар вођа навешће своје људе да виде где ће бити, пре него где су они сада. ”-  Ара 

Парасеђиан  

 

Почетак рада у продаји 

„Види, сине, ти си завршио факултет, значи паметан си. Платили смо ти обуку из 

продаје, значи сада и то знаш како се ради. Добио си своје месечне циљеве и ту нема 

пуно мудрости. Значи, иди на терен и продај, као што сам и ја некада радио. И не 

само ја, већ сви који су у овој фирми нешто урадили.”  

 

Познато, зар не? Прича се одиграва у некој од милион компанија где је дошао нови, 

млади продавац. Да ли је дошао са факултета, средње школе или улице, мање је 

битно.  

 

Циљ овог текста је да покаже колико је тај почетак рада за њега стресан и како је 

потребно са њим поступати да би се његови капацитети развили и искористили до 

максимума.  
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Често говорим студентима и стекао сам утисак да је то група која се све више окреће 

личним интересима. Свако удруживање и припадање организацији, опет има за циљ 

лакше остварење личних циљева. Након остварења тог циља (добијања дипломе), сада 

су у компанијама пред циљевима који су тимски. Чак и у ситуацијама када он постигне 

свој лични циљ, а продајни тим не постигне одговарајући резултат, приоритет је на 

тимском циљу. Ово је у њиховој свести изузетно велика промена, али се у компанијама 

очекује да се новопридошли људи навикну на то баш као и генерације пре њих.  

 

Реалност је да се велики број њих не навикне на такав начин размишљања и рада у 

компанијама. Онда следе конфронтација, фрустрација, напуштање и тражење нове 

шансе. Компанија је та која има непотребне трошкове. А директори коментаришу: 

„Данас нико неће да ради!” 

 

Све се то у великом броју случајева може предвидети и спровести на далеко бољи 

начин. Основно је да се тим младим људима неко у компанији бави. Како се то ради 

описано је у наставку текста: 

 

Време адаптације 

Данас је време заиста новац и зато новопридошле продавце веома често моментално 

укључују у процес у коме им се додељује ментор. Његов задатак је да прати његово 

сналажење у компанији и да води рачуна о његовој каријери и развоју капацитета. Звучи 

идеално, али у добром делу случајева није тако. Новајлија још увек не познаје добро 

организацију, не познаје довољно ни посао, а на крају крајева, не познаје довољно 

добро ни себе у овој новој ситуацији. Очигледно фали пуно тога на самом почетку. Када 

пуно тога фали, „испуњени су сви услови” да њих двојица не умеју да разговарају.  

 

Далеко је боље сачекати са додељивањем ментора неколико месеци, а за то време  

новопридошлом продавцу дати неког „вршњака”. Са њим он може да далеко слободније 

разговара о свему што га интересује у фирми. Па погледајте, управо то се спонтано 

дешава у скоро свакој фирми где првог дана на послу новопридошли члан бива упознат 

од стране колега далеко боље о томе каква је ситуација у фирми, него од директора који 

га је у ту исту фирму и примио. Када након неколико месеци он добије све потребне 

одговоре и схвати шта се од њега очекује, онда тек треба да дође ментор и ради на 

његовом развоју. 

 

Мора постојати блискост 

Ако неко ко је директор крене да ради са новопридошлим продавцем, постоји велика 

вероватноћа да ће се тај однос претворити у... шта би друго него однос директор – 

службеник. Директори се не удубљују у конкретне проблеме које новајлија има већ му 

„попују“ како треба да ради. Анегдотске су ситуације када стари директори почну 

причу познату као „ђак пешак”. Како су они некада били сиромашни студенти, јели 

једном дневно, били боси, али задовољни јер су сваки динар (преко омладинске) 

поштено зарадили.  
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Очигледно да велика разлика у годинама, култури и хијерархији може бити само 

препрека. Потребно је поставити некога кога ће млади поштовати, ценити и видети 

као узор у напредовању у компанији. У исто време што су разлике мање, већа је 

вероватноћа да ће се између њих створити блискост. А блискост је један од потребних 

предуслова за обострано учење.  

 

Бавите се његовим компетенцијама 

 

Веровали или не, на Западу сада постоји проблем што се новопридошлим човеком 

баве: Људски ресурси, коуч (који је његов непосредни руководилац) и ментор (који је 

задужен да прати његов развој). А где је много бабица... Ако ништа од горенаведеног 

немате у својој компанији, Ви сте срећан човек и овај текст читате као што читате о 

чудним обичајима неког племена на Мадагаскару.  На жалост свих нас осталих, који 

се боримо у тржишним условима, док се не измисли неки праведнији систем, морамо 

да размишљамо о својим службеницима на све могуће начине. Ми се боримо у 

неравноправној борби са онима за које је „криза шанса да се победи конкуренција”. 

Само не кажу да су они ту исту кризу створили да би управо нас победили. А ми се 

боримо да опстанемо и зато имамо и људске ресурсе, а својим запосленима смо увели 

коучеве и менторе. Ментор може да дође до закључка да је потребно радити на 

развоју још неких компетенција, осим оних на којима запослени ради са својим 

коучем на радном месту. А све у циљу развоја каријере новог човека у компанији. 

Поједине светске компаније као што је BAT упознају и непосредне менаџере који су 

најчешће коучеви са знањима из менторства. На тај начин се постиже да и они схвате 

да је развој човека у компанији позитивна ствар, и да коуч и ментор нису супарници, 

већ да заједнички треба да раде на развоју новајлије.  

 

Што више практичних примера то боље 

 

У ситуацији када компанија уведе ментора новом продавцу, дешавало се да они обаве 

тих сат времена разговора, а да се на крају не зна који је циљ тог разговора. Успешни 

примери су показали да је добро да се на први састанак доведе и коуч новог 

продавца. На тај начин се још ближе и јасније схвата у ком правцу треба да иде 

разговор. То је одлична прилика да коуч да конкретне примере где се шта може 

применити. На тај начин свима се улива поуздање. Сви схватају о чему се говори и 

откривају се проблеми који могу да утичу на лошији успех менторског односа.  

 

Ја нисам ту да решавам проблеме 

 

Ако се ментор представи као неко ко је ту да решава проблеме, велика је вероватноћа 

да сте на лошем путу.  

Реалност је да ментори веома често немају све одговоре на сва питања. Даље, ментор 

није консултант, а самим тим нема оне консултантске вештине дијагностиковања 

проблема. Наравно да би било идеално да ментори поседују те вештине. Битно је да 
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се новопридошлица охрабрује да разговара о проблемима које има. Само на тај начин 

може доћи до решења. Било да је добио решење од консултанта, коуча, ментора или да 

је самостално дошао до решења комуницирајући са претходним. 

 

Анализирајте постигнуто 

 

Када се крене са радом, сигурно је да сви имају позитивна очекивања. Али како ћете 

изабрати правог ментора за новог продавца? Ето дивне прилике за колегинице из 

људских ресурса да искористе своја знања. Израда профила личности, ако је урађена 

код примања кандидата, сада може да се искористи. Али велико је питање да ли је 

урађен профил личности и за старије колеге у фирми. Јер ако желимо да склопимо 

најбољи пар ментора и новопридошлог, ваљда морамо имати оба профила личности! И 

додатно питање: Каква је сврха радити профиле личности нових људи ако тако нешто 

не постоји за постојеће запослене? Колегинице из HR-а моје питање је само 

реторичко.   

Након шест месеци добро је изанализирати постигнути учинак. Ако је све како треба, 

поново се анализира за шест месеци. Ако нисмо задовољни, бирамо новог ментора.  

 

А која је моја корист? 

 

Као и за све у животу и за овај рад са младим лавовима је потребно добити подршку 

врха компаније. Даље све иде по наређењу. Али да би то имало сврхе, потребно је да 

људи који су ментори имају неку корист од свега тога. Без тога они ће рећи: „Мени 

нико није показивао шта и како да радим! Нека се и он сам сналази као што сам ја!” 

Данас све већи број руководилаца ставља у свој CV податак да су радили на 

менторским пословима. У великим компанијама то је један од неопходних услова како 

би човек дошао до највиших позиција. Што је и логично јер примена коучинга и 

менторинга је најбољи начин за управљање људима. А ако нема најбољу праксу, онда 

му нема места у најбољим компанијама. 

 

И шта даље? 

 

Након две године описаног рада, велика је вероватноћа да је постигнут очекивани 

резултат. Нови продавац је прошао кроз планиране обуке, са својим непосредним 

менаџером радио је по принципу коучинга, а ментор је радио на његовим 

могућностима и потенцијалима. Већ је признати члан колектива и одлично обавља 

поверени му посао. Логично се намеће потреба да сада ментор преузме неког 

новопридошлог продавца и да са њим понови исти поступак.  

Наравно, идеално би било да сада наш јунак добије унапређење и да онда према 

новонасталој ситуацији узме новог ментора, који је на вишој позицији од претходног и 

који ће га водити и развијати кроз његово даље напредовање. Тај нови ментор ће га 

развијати у још сложенијим вештинама и може очекивати да ће бити још захтевнији од 

претходног.  
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„Наша ситуација је мало специфична!” 

 

Знам, велика је вероватноћа да све ово код Вас не функционише. Али, циљ је само да 

знате шта све можете да урадите. Јер у неком тренутку током интервјуа питаћете 

младог кандидата: „Имате ли Ви мене нешто да питате?” Будите спремни да све 

чешће чујете питање: „Како функционише процес менторинга у Вашој компанији?” 

Сигуран сам да му нећете рећи: „Ми немамо средстава за тако нешто!” Јер за то Вам 

није потребан велики новац. Потребно је да заживи идеја да су коучинг и менторинг 

најприроднији начин за однос према младим колегама. Уштедећете сву ону нервозу и 

секирацију што млади људи „не схватају” шта се од њих тражи, што су „лењи” и што 

би данас сви „леба без мотике”. Поред свих тих уштеда, знаћете да руководите 

људима у Вашој компанији на најбољи могући начин. А Ваша продаја добиће нове, 

храбре, младе лавове. Управо такви ће Вам бити потребни сада када ћете се суочити 

са правим лицем ове жестоке рецесије, која ће бити невероватно тешка. А сетите се, 

када човек осећа да га храбрите, он може да се суочи са немогућим и савлада 

невероватне тешкоће.  

 

Правило 51: Током периода адаптације, новом раднику уместо ментора доделите 

колегу – вршњака. 

 

Правило 52: Менторство уз коучинг даје најбољу шансу за развој запослених. 
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Број 33 - Београд, светска  

престоница бахатости? 

„Купци не очекују да будемо перфектни. Они само очекују да средимо ствари када 

оне пођу погрешним током“ - Donald Porter 

Ова прва реченица је веома важна! 

 

Према истраживању које је урадио Lonely Planet, главни град Србије, Београд, 

проглашен је за светску престоницу доброг провода. Поред Београда на топ листи 

налазе се још и Монтреал, Буенос Ајрес, Дубаи, Солун, Ла Паз, Кејп Таун, Баку, 

Окланд и Тел Авив. Године лошег маркетинга, због кога Београд дуго није био на 

светској туристичкој мапи, најзад су прошле, каже се у оцени о Београду, преноси 

Ројтерс. Београд је свет, па је тако и понуда ноћног живота врло разнолика, преноси 

Дојче Веле.  

 

Када сам прочитао горенаведени текст прво моје осећање је било понос што живим 

у таквом граду. Након тога је уследио лични коментар: „Боље би било да смо 

светска престоница услуге!” Међутим, одмах ми се у глави створила слика свих 

оних народа 
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који генерацијама стварају представу о томе да је човек који им улази у радњу „краљ”. 

У швајцарским селима већ 200 година се деца уче да је онај чика који је дошао код 

њих на недељу дана гост и да је потребно да буду мирна када он спава. Њима је у 

генетику ушло да умеју да служе. Нама је у генетику ушло да треба да се проводимо, а 

да странци ту треба да служе, пре свега као неко ко ће се дивити томе како се ми 

проводимо, гледати нас са завишћу и речима: „Џаба мени све моје паре. Ви умете да 

живите!”  

 

Ако смо око тога сви сагласни онда ћу поставити веома једноставно питање: „Хоћемо 

ли ми да се такмичимо са свим тим народима по питању љубазности и добре услуге, 

где смо у старту хендикепирани, или ћемо да радимо оно у чему смо најбољи?” 

Питање је више реторичко, а на њега ће најбољи одговор дати један од светских 

ауторитета иако је већ одавно мртав. Волт Дизни је рекао: „Радите оно што радите 

тако добро да ће људи пожелети да то поново виде. Чак ће повести и своје пријатеље!” 

Нема друге, стари добри Волт је сигурно мислио на нас. А у чему смо ми најбољи ако 

не у бахатости.  

 

Значи, потребно је да се бахатост прогласи као наше стратешко средство на основу 

кога ћемо  постићи да Београд задржи ово престижно место светске престонице 

провода. Јер, као што знамо, далеко је теже остати на врху него до њега стићи.  

 

Зато сам спреман да са вама, али и људима који одлучују о томе у ком правцу ће ићи 

туристичка понуда нашег града, предложим доленаведене активности. Као што можете 

видети, црвена нит кроз све те активности је бахатост. 

 

 Уколико гости долазе авионом, при слетању на београдски аеродром, стјуардеса 

треба да обавести госте да су добродошли у наш град (светску престоницу провода) 

и да им каже да остану на својим местима док домаћи путници не изађу. Приликом 

подизања пртљага и на пасошкој контроли, треба организовати да страни путници 

сачекају да и последњи наш путник обави све што је потребно, па тек онда да се 

њима омогући исто. Да би моментално схватили да се ради о бахатости, а не о 

аљкавости, потребно је да по зидовима буду окачени постери наших људи који у 

редовима чекају испред страних амбасада. Такође, добро би било превести још неке 

наше народне пословице на енглески језик. На пример, у овом случају би сасвим 

пригодна била она: „Ко се задњи смеје, најслађе се смеје!” 

 Следећи који сносе велику одговорност су таксисти. И ту сам приметио 

потенцијални проблем. Има оних који уче стране језике, стављају кравате и 

странцима се обраћају са: „Please“. Заиста патетично за професију која је још 

седамдесетих година прошлог века изборила за себе назив: „Краљеви београдских 

улица”. Треба да знају да су они постојали далеко пре „краљева асфалта” и 

„краљица сплавова”. Да су они прави бренд бахатости и да такви треба и да остану. 

Дакле, њихово понашање треба да буде следеће: Нека се путник коме треба такси 
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возило мало умори вукући кофер по аеродрому. Ово што сада раде трчкарајући за 

њима и нудећи да им понесу кофере је разочаравајуће. Нека их лепо сачекају 

напољу. Могу да играју шах на пример. Када се странац појави, нека га прво неко 

од колега замајава неколико минута, док се партија шаха не заврши и тек онда 

пусти у кола. У колима је потребно да трешти народна музика. Сва такси возила 

која превозе странце потребно је да укључе сва четири мигавца и на тај начин дају 

сигнал осталим учесницима у саобраћају. Ови, пак, дужни су да отварају прозоре и 

показују три прста. То је ватрена припрема за оно што следи. Независно од 

коначног њиховог одредишта, све странце прво треба провести улицом кнеза 

Милоша. Чим се попну са аутопута, обавезно им показати следећим редоследом:  

 

Прво зграду Републичког, а онда мало успорити, како би могли да виде зграду 

Савезног МУП-а. Пошто они неће бити упућени у то о чему је реч, треба упрти прст 

у њих све време вршећи ономатопеју авиона и падања бомби. Исти поступак треба 

поновити и поред зграде Генералштаба, а између ова два локалитета идеална је 

прилика да се отвори прозор и пљуне на улицу. Најбоље би било да се то уради док 

се пролази поред Немачке, Хрватске или Америчке амбасаде. Да не заборавим 

најважније, све време потребно је да таксиметар буде искључен. Уколико странац 

пита колико ће коштати вожња, таксиста треба да ноншалантно махне руком и уз 

осмех каже: „Но проблем, договорићемо се”.   

 

 Али да се концентришемо и на тај фамозни ноћни провод. Или што би њихов 

Бенџамин Франклин рекао: „Добро урађено је боље него добро речено!” При уласку 

у ресторан, клуб или шта већ, потребно је да се на самом уласку у објекат налази 

паркиран што већи џип. При уласку у бар намрштено обезбеђење ће да опипа све 

госте осим њих, које ће презриво да погледа и на тај начин им да до знања шта 

мисли о њима. Најбољи сто је наравно празан, али са плочицом „резервисано”. То је 

прилика да се странцу објасни да је најбоље у ресторану увек намењено власнику 

ресторана. И да он може имати пара колико год хоће, али да је код нас власник 

ресторана увек испред њега. То је онај натмурени човек који седи и нешто рачуна. 

Лице му се озари само у тренутку када му дође неко од земљака и обрати му се 

речима: „Ђе си, људски максимуме?!”  

 

 Сетимо се познате чињенице из продаје: Квалитет нашег посла зависи од квалитета 

наших људи. Како се постаје конобар у Србији? Људима не иде школа и онда схвате 

да је далеко боље да уђу у посао где постоји милион могућности за „комбинације”. 

Само мора да се проведе неколико година као конобар, учећи занат. Конобари 

морају бити свесни да бахатост целокупне угоститељске, а у овом случају и 

туристичке индустрије, лежи на њиховим (нејаким) плећима. Прва и најважнија 

ствар је да науче да избегавају контакт очима са гостима. То се најбоље постиже 

тако што се гледа у тацну или прелеће погледом по целој сали, не задржавајући се 

на госту дуже од једне секунде. На тај начин странац ће морати да маше рукама 

показујући да је хтео-не хтео и сам постао део бахатог система.  
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Јеловник се даје у полумраку исписан најситнијим фонтом, а за сва говорна појашњења 

мораће да истрпи урлање у ухо јер од прегласне музике неће ни сам чути своје речи. 

Зато је најбоље да што пре научи да се споразумева мимиком. На све стране су 

брендирани предмети па ако хоће виски, нека покаже на огледало на коме је марка 

вискија, ако хоће пиво, нека сам себи направи рогове, а ако хоће неко газирано 

безалкохолно пиће сумњиве садржине из њему блиске, а нама далеке домовине, нека 

покаже на подметач. Уз то нека се навикне на домаћи (бахати) специјалитет следеће 

садржине: На сваких 45 минута долазиће му конобар са меком наредбом: „Извините, 

мени се завршава смена па би’ да наплатим!” Једина реченица која се након те може 

чути је: „Кеш или картица?” 

 

 Ако странац пита ко су сва та деца која до касних сати седе по клубовима, треба му 

рећи да није ово његов Запад, већ да овде деца заиста имају сва права, а једно од 

основних је да могу да иду где хоће и да тамо остану докле год хоће и да ако им се 

сутра буде спавало, не морају да иду у школу. Ако којим случајем пита зашто су те 

девојке обучене као да су кренуле на аудицију за стриптизете, пресеците га погледом и 

кажите да оне нису ишле ни у основну школу док су бомбе (и ту покажите прстом на 

њега) падале на нашу земљу.  

 

 Каква би то била бахатост ако би пропустили навијаче. И овде они имају своју посебну  

улогу. У неком тренутку, негде после поноћи, они улазе и седају за сто тачно поред 

нашег странца. Дајемо му до знања да ћути и да буде што неприметнији. Али не вреди. 

Познају они те пиргаве странце и моментално га одвлаче за њихов сто. Ту му бесплатно 

крећу са убрзаним курсом српског језика „Нииииксиииицко...”, а затим и сплетом 

домаћих песама које су навијачи прилагодили странцима: „Манчестер си ти, такав сам 

и ја...” Онда креће друштвена игра „Ко ће пре напити странца и од њега направити што 

већу будалу”.  

 

 Што време више одмиче, музика је све гласнија, а простор све мрачнији. Идеално би 

било да навијачи направе неку мању тучу у којој ће странац добити неколико удараца 

које ће као сувенире показивати када се врати кући.  

 

 Током ноћи потребно је одвести странца на барем четири до пет различитих места. 

Само на тај начин он ће видети колико је наша понуда ноћног живота богата. Приликом 

одласка на та места, потребно је да му се организује ноћна трка аутомобила уз 

обавезних неколико кругова око Славије. То је прилика да му кажемо да ова наша 

бахатост није од јуче и да му испричамо како су хиљаде људи у лето 1979. стајали око 

Славије и чекали да Влада „фантом” покаже да је бахатији од бахате полиције. Што се 

тиче полиције, ту је реалан проблем.  Они своју бахатост показују искључиво дању, 

заустављајући колону аутомобила уз обавезно карате махање оним њиховим стоп 

знаком, показујући да су на хитном задатку. Е када бисмо могли да их организујемо да 

тако нешто раде и ноћу, то би била незаобилазна тачка београдске ноћне понуде.  
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 Са свим оним ротационим светлима и сиренама то би био пун погодак. Али 

изгледа да их током дана заморе несавесни возачи, који сумануто возе 50 km/h 

тамо где је лепо дозвољено 40km/h,  тако да они током ноћи не могу да дају свој 

пуни допринос.  

 

 Већ је четири сата ујутро, странац зна бар пет наших псовки и време је да покаже 

који степен бахатости је научио. Излази из клуба, ресторана, кафане и по угледу на 

домаћина треба да следећих десет минута урла док се не попале сва светла на 

околним зградама. Странац нам објашњава да је сигуран да му нисмо показали сву 

нашу бахатост и моли за још. Подсетиче нас на речи свог земљака Луиса Керола, 

творца „Алисе у земљи чуда”: „Једна од највећих тајни живота је та да све оно што 

заиста вреди, јесте оно што урадимо за друге.” Дирнут овим речима и под утиском 

алкохола, наш домаћин ће му показати да таман када смо мислили да смо постигли 

границу, нова бахатост се појавила испред нас. Убацују га у хаустор зграде. Са 

собом носе новине, којима су упаковали измет. Све наведено је пронађено у 

окружењу. Стављају на отирач случајно изабраног стана, пале папир и звоне на 

врата. Уз смех трче до ћошка и гледају како домаћин отвара врата и у папучама 

гази по смотуљку како би угасио ватру. Странац је у делиријуму. Фасциниран је 

домаћинима и каже да ће свим својим пријатељима причати шта је видео и да ће 

морати да дође поново.  

 

Ми га гледамо пуни поноса и кажемо да обавезно дође па ћемо га водити и на Exit. А 

ако буде добар, можда види и 50. јубиларну Гучу. То је врх! Од самог уласка у Гучу, 

показује се ко је краљ бахатости. Свака кола морају да плате улазницу, али нико не 

добија фискални рачун. Тамо је чак и држава наишла на себи равног и одустала од 

ПДВ-а. 

 

Дакле, да резимирамо. Успели смо да дођемо до врха (брате), захваљујући 

ентузијазму појединаца, али да бисмо остали на врху, ту се морамо сви укључити и 

радити са једним јединим циљем: Да следеће године Београд остане светска 

престоница и да се повећа број посета. А у свему томе бахатост је наш сигуран 

погодак. Јер, ако ми не водимо рачуна о својим купцима (гостима), десетине других 

градова једва чекају да нам их преотму. А треба нам тако мало, јер сетимо се 

реченице са почетка: „Купци не очекују да будемо перфектни.” Довољно је да будемо 

бахати.  

 

Правило 53: Остаћете у послу само ако пружите нешто „мало више”. 
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„Свака будала може да говори истину, лаж захтева вештину“ Samuel Batler 

 

 

Шта данас значи лојалност? 

 

У протеклих месец дана имао сам неколико веома интересантних разговора са 

власницима и генералним директорима компанија. Црвена нит која се провлачи је 

следећа: Ова рецесија је утицала на смањење лојалности код топ менаџера. Сасвим 

случајно, на памет ми пада реченица: „Ко тражи лојалност, нека себи купи пса. Не 

мачку, него пса”. Али не желим да додатно иритирам директоре, па ћу да је 

прећутим. Плус, разумем их. Није џабе George MacDonald рекао: „Имати поверења 

у некога је већи комплимент него да га волите”. 

 

Директорима се у разговорима са новим кандидатима непрекидно понавља исти 

сценарио: Одлични су у причи, а када крене посао, кроз неколико месеци већ се 

види да „то није то”. У року од годину дана или добију отказ или га сами дају и 

прелазе у нову фирму. И тако се прича понавља. Један генерални директор ми је 

сликовито рекао: „Имам утисак као да су код тебе били на тренингу продаје!” Овај 
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     Број 34 - Прво треба знати продати себе? 



комплимент ми је скренуо пажњу на код нас доста запостављену вештину „Како 

напредовати у каријери?” Сигуран сам да има велики број људи који су свесни да је 

живот само један и да је свима нама време за стварање каријере ограничено. Овде ћу 

поделити неке основне идеје. Ко жели више, зна где ме може наћи.  

 

Све дакле почиње од генералних директора и њиховог беса упућеног топ менаџерима 

који никако да се скрасе у једној компанији. То је прича која може да траје сатима 

зачињена „немирним“ директорима, које сви познајемо по томе што су у року од 

годину дана променили и до три компаније. И то све више и више позиције. Знам да 

им неће бити лакше, али морам да кажем да је тако и у свету. И да ће бити све горе и 

горе. Или ако ће им бити лакше, да кажем да ће бити све динамичније. Године 1996. 

број топ менаџера који је промењен у току прве године био је 6%. Године 2003. дошло 

се до 15%. У годинама пре ове велике светске рецесије проценат се приближио 18%. А 

сада сами можете да процените како све ово што се дешава утиче на убрзавање 

тренда, који сте сигурно уочили.  

 

„Извините, ја сам овде само због плате!” Истраживање које је урађено у САД показује 

да је код људи који имају мање од 30 година, новац примарни разлог због кога долазе 

на посао. Онима који имају више од 30, где има највише менаџера о којима ћемо 

говорити, задовољство послом представља већи мамац. И ту постоји једно неписано 

правило, па ето прилике да га ја ставим на папир:  Други нас процењују на основу 

наших резултата, а ми сами себе непрекидно процењујемо на основу онога што смо 

уверени да можемо да урадимо! 

 

Потребне вештине за напредовање у каријери  

 

Хајде онда реално да видимо колико поседујете следеће вештине које се траже у 

процесу напредовања у каријери. 

 

Продаја је, наравно, на првом месту! Људи који данас праве успешне каријере су 

изузетни продавци. Знају како да продају своје, али и туђе идеје као сопствене.. Већ 

смо на основу искуства генералних директора са почетка текста видели да им одлични 

продавци непрекидно продају, а они никако да схвате механизам продаје.  

 

Организованост је вештина која се веома лако примећује. Сматра се да је ред на столу 

добар показатељ организованости, односно реда у глави. Не мора да значи, али је 

општеприхваћено. Па ако је тако, онда тако треба и поступати.  

 

Мотивација је такође лако уочљива. Кажу да мотивисан човек може да помери зид. 

Нажалост, пословни свет је пун оних којима фали мотивација, али зато оправдања 

имају на претек. Мотивација је као хигијена. И зато је неопходно свакодневно је 

упражњавати. Прво да мотивишемо себе, а онда и све људе око нас. 
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Комуникација се данас схвата веома широко. За директоре комуникација пре свега 

подразумева способност јасног схватања шта треба урадити и преношење истог на 

нижи ниво.  

Тимски рад је неизоставни елемент свих огласа, од чистачице па до генералног 

директора. Када погледам где нас је сав тај тимски рад довео, сетим се речи Марка 

Твена: „Појединац понекад може да испадне глуп, али за праву глупост нема ничег 

ефикаснијег од тимског рада!” 

 

Руковођење се веома често подразумева, али на крају се испостави да човек то никада 

није учио. Ако није учио, онда је мала вероватноћа да му је то генетски дато. И 

наравно, специјалитет је да руководити људима у кризним временима није исто као 

што се руководило у времену које није називано време кризе, него стабилизације, па 

ратно време, па транзиционо и напокон дођосмо дотле докле смо дошли.  

 

Што се више пењете у каријери, то сте више и изложени коментарима запослених. Већ 

смо утврдили да сте незадовољни генералним директором. Хајде да видимо шта ваши 

потчињени мисле о вама.  

 Безобразних 42% мисли да би ваш посао боље обављали од вас; 

 Чак 24% сматра да нисте јасни када дајете задатке; 

 Да нисте човек од речи сматра 22%; 

 А 3% сматра да сте им ви оправдана казна за грехове из претходног живота! 

 

Интересантно истраживање. Уколико се нисте препознали, онда вероватно нисте 

директор или немате јасну представу шта запослени мисле о вама.   

 

Како повећати шансе за добијање посла 

 

Али да се вратимо на започето мењање компаније. У овој ситуацији, коју неки називају 

рецесијом, менаџери далеко више размишљају о себи и сопственој каријери него о 

визији компаније. На неки начин могло би се рећи да су проактивни. Уместо да чекају 

да виде коначан расплет ситуације, на први сигнал да се брод љуља, прелазе на „план 

за спасавање”. Као да кажу: „Кошуља је ближа од капута, да видим ја шта ће са мном 

бити, а компанија ће се већ сама снаћи!” Наравно да је то са тачке гледишта власника 

компаније најгори могући начин размишљања, али са тачке гледишта менаџера то је 

бесповратни процес разрађен по следећим тачкама: 

 

Шта ми је најважније? Да ли ми је CV освежен најновијим подацима? Препоруке, све 

оно што је компанија урадила може се повезати са мојим радом. Шта је то што ме 

може продати на тржишту? Које су ми главне вредности? Да ли имам барем две 

верзије CV-а? Једну детаљну, која се може прилагодити специфичним потребама 

компаније, и једну, која је ограничена на једну страну која служи за ширење по 

друштвеним мрежама. Браво! Када смо код друштвених мрежа, дај да видим где ме све  
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има: Linkedln, Naymz, Zoominfo, 400директора…Потребно је и да проверим да ли 

ми још увек ради моја приватна и-мејл адреса, јер не би било добро да користим ову 

пословну за потенцијалне контакте. Требало би да се више крећем у друштву. 

 

Поставити циљ: Да упознам минимум двојицу битних директора недељно. 

Обновити контакте са колегама из прошлости. Боље сада него када буде очигледно 

да тражим посао.  

 

Дај да погледам које су интересантне компаније у којима бих могао да радим. Шта 

запослени, купци и пословни партнери причају о њима? Да ли су и они „стегнули 

каиш”? Да ли људе шаљу на тренинге? Да ли је развијен систем коучинга и 

менторинга? Да ли се рекламирају или су и маркетинг сасекли? 

 

Само једна мала паралела: Апсолвенткиња италијанског језика дошла је да 

разговарамо о томе шта би могла да ради. На моје питање шта би она највише 

волела да ради, рекла је да не зна. Питајте дете од десет година шта би волело да 

ради у животу и даће вам одговор. Шта је то у образовању што доприноси томе да, 

након толиког школовања у основној, средњој и високој школи, добијамо људе који 

не знају шта би хтели да раде. Веома често,  из тог разлога и настављају 

последипломске студије јер једино што знају да раде јесте да уче. Сада када је 

рецесија, дајте себи одушка и размислите који је то посао који бисте радили као да 

сте најбоље плаћена особа на свету? Посветите се тражењу тог посла.  

 

Ентузијазам који имате када размишљате о том послу, мора да се осети. А ако 

директор компаније осети тај ентузијазам, онда сте на сигурном путу да добијете 

жељени посао. Наравно, сада ви мени можете рећи да је такав посао немогуће наћи 

и да се данас све своди на посао сликовито описан као менаџер бициклиста. Одакле 

потиче овај назив објаснио сам у једном од претходних текстова, па ето лепе 

прилике да проверите како Вас служи памћење.  Ту ћу вас подестити на Роберта 

Халфа који је рекао: „Генерално сваки посао је неинспиративан, незахвалан и 

недовољно плаћен – осим ако нисте без њега”. 

 

Постављање циљева 

Људи у продаји су навикли на постављене циљеве. Ово је прилика да их менаџери 

примене на сопственој кожи. Поставите циљ да нађете свој нови посао у року од 

месец дана. Замислите да ћете добити отказ уколико не испуните циљ. Многи од нас 

су навикли да се мотивишу на основу казне. Предложио бих нешто још боље.  

 

Наградите себе на следећи начин. Купите кожну јакну и оставите је „на чување“ код 

најбољег пријатеља. Обавежите се да ће, уколико не нађете нови посао у следећих 

50 дана, јакна бити његова. Ако се изборите за нови посао, чека Вас јакна као 

награда.  

Од тренера продаје до лајф коуча  www.srma.rs 159 



Препознајте по чему сте Ви јединствени! Које су то три речи које би се могле урезати 

на сат који ћете добити када једног дана будете одлазили у пензију? Кладим се да 

већина менаџера нема те три речи у рукаву. У томе и јесте цака. Свака тинејџерка зна 

које су њене предности и то непрекидно током живота истиче.  

 

Наравно, зна и да сакрива мане. У времену рецесије власницима компанија су 

потребни менаџери који су посебни. Не неко ко је просечан. Ако успете да 

представите себе као неког ко је посебан по томе што има те три особине, има да Вас 

траже више него ону маскару што 12 пута повећава волумен трепавица. Ако сте се 

определили да напредујете у каријери или тражите нову руководећу позицију, имате 

моју потпуну подршку. Слободно питајте и запамтите: Срећа прати храбре!  

 

Правило 54: Радите посао који волите и за који имате ентузијазам. 

 

Правило 55: Реално процените у ком степену поседујете вештине и особине 

потребне за напредовање у каријери и радите на њиховом усавршавању. 
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Број 35 - Сада није право време... 

„А када ћемо живети, ако не сада!“ Сенека 

 

Веома сам пристрасан и нестрпљив. Признајем. А и смета ми што на све стране 

видим људе који глуме будистичку мирноћу и очекују да све ово што се нама дешава 

неким Божјим привиђењем буде решено. Мислим да је ово идеално време да свако 

од нас размисли. Да ли ради праве ствари? Шта би могао да унапреди у свом 

пословању? Сада је идеална прилика да се сведу рачуни. Усмеримо сопствено 

пословање у правцу у којем има више могућности.  

 

Зато ми је веома тешко да схватим зашто неки директори одбијају да усвоје коучинг 

као начин руковођења собом и људима око себе. Са моје тачке гледишта постоје 

само четири разлога зашто би се пролонгирало прихватање коучинга. Хајде да 

видимо можете ли се препознати у некој од ових реченица, да не кажем категорија.  
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1. Сада је лоше време за Вас и Вашу фирму! 

 

Морам да признам да ме овај одговор враћа у ране момачке дане. 80-те су биле године 

стабилизације. Онда су дошле 90-те, које су биле године ратова. Од 2000. до данас је 

непрекидна транзиција. И никада није било неко добро време. Никада у Србији Дневник 

није почео са констатацијом да живимо у најбољем могућем од свих времена која су 

икада била. И да ли онда очекујете да Вам верујем да ће за Вас неко боље време икада 

доћи? У Србији држим тренинге од 2000. Број фирми у којима сам радио са 

комерцијалистима се приближио броју 450. И оно што сам научио за све ове године је 

следеће: Никада није било, а очигледно никада неће ни бити неко ДОБРО време. Па да 

онда закључимо: Време може бити или ЛОШЕ или ВЕОМА ЛОШЕ.  

 

Укратко, уколико у земљи Србији очекујете да дођу боља времена, најбоље је да уђете у 

стање хибернације. Оно што је свима очигледно јесте да ће увек бити појединаца којима 

је ово најбољи период живота. Дај, Боже, да ти појединци своју свест подигну на тај ниво 

да схвате да је неопходно да и другим људима буде мало боље како би њима било супер. 

Ако спадате у те појединце, онда је потребно да радите, пре свега, на сопственом развоју. 

А за рад на себи, управо сада је право време. Што касније се определите, схватићете 

колико сте већ могли да постигнете. А најстрашнији тренутак настаје у оном часу када 

схватимо шта смо све могли да постигнемо, а нисмо.  

 

2. Немамо потребу за тренингом или коучингом. 

 

Дивота! Ако сте већ задовољни нивоом мотивације и ентузијазма људи из своје продаје, 

ако свако од њих иде на терен са јасном представом зашто то ради, ако пред очима имају 

позитивну визуелизацију резултата који ће постићи, ако су везали свој успех са успехом 

Ваше фирме, Ви сте већ овладали вештином коучинга својих људи. Остаје ми само да 

Вам честитам.  

Ако сте успели да овладате вештином постављања сопствених циљева и свим областима 

живота, опет заслужујете све честитке.  

Волео бих да Вас упознам јер знам да они који су најуспешнији, воле да чују нешто ново. 

Нове приступе. Нове алате. Један такав алат, на њихово постојеће знање и вештину, 

донеће им још већи успех. Такве људе највише волим да видим на Златиборском Опен 

Спејсу и Коучингу, јер они ће у томе и извући највећу корист.   

 

3. Тренинг и коучинг су нам сада (исувише) скупи.  

 

Ову реченицу морам да подвучем. На Западау влада податак да одлазак доброг 

запосленог компанију кошта око 20.000 долара. Уколико Вас напусти добар менаџер, 

трошкови су два пута већи. 

Читава ова ситуација још више погоршава поменуто стање. Дозволити да вас напусти 

добар менаџер или добар службеник, проблем је који превазилази значај који се може 

представити новцем. Већина купаца која нас напусти превасходно је незадовољна 

односом који је неки од наших запослених показао према њима.  
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Е сада, ако се све то упореди са вредношћу коучинга, који се мери са неколико десетина 

евра за 30 минута коучинга или тренингом који је сада око 100 евра за сат рада, 

поставља се питање колика је та прихватљива цена? 

Једина права истина је да ли желите да прихватите да је непрекидно усавршавање 

неопходно? А непрекидно усавршавање, то су непрекидне промене, јер продавати пре 

две године и данас није исто. Као што и продавати данас и продавати за годину дана 

неће бити исто.  

 

4. Нема гаранције да ће коучинг дати резултате. 

 

Оно што је сигурно је да без тренинга и коучинга неће бити промена. Мада свакодневно 

срећем људе који су сигурни да до промена мора доћи. Зашто и како,  не умеју да 

објасне, али распрострањено је мишљење да непрекидно радећи исте ствари, у једном 

тренутку морамо доћи до другачијих резултата.  

То је такозвани ефекат муве која непрекидно удара у стакло, очекујући да ће у једном 

тренутку проћи кроз стакло.  

 

Срећа је да све већи број малих фирми, по броју запослених, схвата да је за опстанак на 

тржишту потребно нешто мењати. Драгана Милић, власница фирме Алегра, каже: 

„Корисно је то што си нам помогао  како да све што знамо искористимо у стварном 

животу(...) Значи не само да знамо, већ да то и применимо(...) Помогао си мени, буди 

сигуран да ћу дати све од себе да ја помогнем људима око себе!”  

 

Данас је потребно користити различите начине размишљања, а све са циљем да дођемо 

до креативних решења. Ево шта каже Славенка Динић, директорка Start Ap Klaster: 

„Дизнијев начин размишљања ћу сигурно примењивати...” У свему томе најважније је 

да тренер не мора да се увлачи у све детаље и проблеме које компанија има, јер тренер 

је неко ко има алате и вештине, а директори и онако 24 сата размишљају о својим 

проблемима. Чињеница да им се неко са стране не меша у посао, већ једино даје алате и 

вештине, оставља снажан утисак на директоре: „Највише ми се свидео начин на који 

нас наводиш да сами дођемо до одговора на своја питања.” Јована Ристић, директорка 

Jolypac-a. 

 

Из искуства знам да су референце задовољних људи најбоља гаранција да ће тренинг и 

коучинг дати резултате. Наравно, увек ће бити сумње због тога што је „њихов посао 

мало специфичан“, али већ само видели да се алати и вештине могу примењивати без 

обзира на све „специфичности”.  

 

Сада је време да се донесу одлуке.  

 

Имали сте прилику да видите четири одговора које ја сваког дана чујем. Сигуран сам да 

и у вашем послу постоје веома слични одговори од Ваших купаца. Размислите шта ћете 

урадити са њима.  
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Докле год имам довољан број директора расположених за коучинг, можда и не би 

требао да размишљам о њима. Али сигуран сам да свако од нас може боље и више. 

Непрекидно сам у контакту са људима који се дуже од мене баве коучингом и радујем 

се сваком новом алату или техници коју научим.  

 

Знам да увек постоји празан простор који се може и треба испунити. Ако и Ви мислите 

исто, онда и сами знате да су могућности неограничене.  

 

Наравно, све ово о чему сам говорио важи под условом да испред себе имате јасан циљ. 

Што није увек тако лако одредити. Ми живимо у друштву које очигледно нема јасан 

циљ. Зато је потребно да макар свако од нас има циљ који неће бити на уштрб других 

људи. Ако може да буде у интересу заједнице, онда је идеално. Само је потребно да 

видимо тај циљ као светло испред нас. Када кажем светло, мислим и на светао пример.  

 

Сада сам се сетио експеримента који је рађен на мишевима. Миш је убачен у посуду са 

водом. Циљ је био да се утврди колико дуго ће се он борити и пливати, пре него што се 

препусти и удави. Када је био у потпуном мраку, миш се у просеку борио три минута, а 

након тога се препуштао очају и тонуо. У ситуацији када је било уплаљено светло, миш 

је пливао следећих 36 сати! То је чак 700 пута више! Очигледно, чињеница да види 

светло, давала му је 700 пута већу снагу. Сада је прави тренутак да свако од нас ко је 

успешан у послу, буде свестан да је управо он позитиван пример и светло за људе око 

нас.  

 

Правило 56: Чекајући „боље време” најбоље је да улажете у знање.   

 

Правило 57: Уколико мислите да је тренинг и коучинг исувише скуп, сагледајте 

могуће губитке уколико Вас напусте најбољи људи.  

 

Правило 58: Нема гаранције да ће коучинг дати резултате, али је извесно да без 

тренинга и коучинга нема развоја.   
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„Живот можете прихватити на два начина: Живети као да чуда не постоје и 

живети као да је све што Вам се дешава чудо“ - Алберт Ајнштајн 

 

Директори продаје као кључни фактор успешне фирме 

Ето шта смо дочекали! Напокон су у свакој фирми схватили да им је питање 

опстанка везано за продају.  Највише потврдног климања главом сада добијам када 

кажем да не пропада фирма што има лош производ, него што нема ко да га прода. 

Очигледно, дошло је време када се цене квалитетни комерцијалисти, али још више 

одлични директори продаје.  

 

Док се не сретнемо уживо и поразговарамо око тренинга комерцијалиста и/или неке 

позиције у продаји која вам је потребна, хајде да разменимо коју реч о директорима 

продаје, и њиховим све озбиљнијим задацима.  

 

У протеклих 15 година колико се бавим тренинзима у продаји, упознао сам велики 

број тих квалитетних људи. Ово је прилика да са вама поделим моја искуства с 

њима.  
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   Број 36 - Ево га! Крај (кризе) је близу! 



Када чујем директор продаје, пред очима ми се појави слика официра који предводи 

своју војску у најопаснијим борбама. У почетку су сви они „зелени” као гуштери, али 

ту је он да од њих створи „вукове” који колима шпартају по целој држави, „ногама 

зарађујући свој хлеб”. И ту постоји једна интересантна паралела. У филмовима често 

тај официр виче на своје војнике. Тај део је свима јасан, и често се среће у 

компанијама. Оно што се често прескаче, јесте део када он негује и развија људе са 

којима ради.  Очигледно, потребно је бирати и развијати такве директоре који ће своје 

људе инспирисати, развијати и заиста водити у „продајну борбу”. Да ли познајете 

неког таквог?  

 

Одличан продавац – лош шеф 

 

Најчешћа грешка која се јавља код проналажења директора продаје је да се на то 

место поставља најбољи продавац, без претходно развијених менаџерских вештина.  

 

Тако долазимо у ситуацију да је први стрелац екипе постављен на место тренера, без 

завршене тренерске школе. Било је таквих случајева и у спорту, али су најчешће 

прошли исто тако добро као и у бизнису. Компанија је остала без великог дела 

продаје, а добили смо човека који је незадовољан. Један салон аутомобила у Београду 

вам је најбољи пример. Човек је деценију познат као шармер и „рођени” продавац. 

Као такав, добио је подршку од неколико младих људи којима је он представљен као 

шеф. Уз то добио је и хрпу извештаја које мора да попуњава сваког дана. И сада га 

можете видети како из своје стаклене кућице гледа на купце у салону. Тачно можете 

да осетите како би највише волео да гурне тај компјутер, побаца све те папире око 

себе и дочека купце својим увежбаним наступом. Овако, мора да гледа девојке које 

утрчавају у салон десет минута након купца, јер „... у граду је хаос, и ниједан 

таксиста није хтео да дође, а њу је баш јутрос заболео стомак...”.  

 

И тако гледа њу, наш новопечени директор продаје, и сећа се шта је све он радио, и 

како је једном чекао купца испред зграде, у колима, како би био сигуран да ће купац 

са парама доћи баш у његов салон, а не код конкуренције. Е то су била времена. А 

ово сада: Нит’ умеју да се насмеју, нит’ умеју да испричају неку шалу, само гледају у 

купца, жмиркају, зноје се, и моле Бога да купац каже: „Морам још мало да 

размислим...”, и моментално му одговарају: „Наравно, само размислите, па нам се 

јавите!” А о чему ће купац да размишља, немају појма. Само да су скинули беду са 

врата. 

 

И тако смо од изузетног продавца добили лошег руководиоца. Његова идеја 

руковођења се најбоље може описати односом Бранка Коцкице према деци. „Дакле, 

другари, ја вас нећу кажњавати, викати и радити сличне ствари, а ви ћете радити 

најбоље што знате”.   

Вештине које су потребне у руковођењу људима у продаји су сасвим другачије. Оне 

захтевају познавање: Мотивације, комплетног развоја људи, закључно са коучингом.  
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Без тога директори трпе фрустрације исто као и њихови људи. Има ли ичег 

страшнијег од човека који је до јуче био изузетно успешан у ономе чиме се бавио, а 

сада ради посао за који није оспособљен. Нажалост, власници капитала, а поготово у 

времену кризе, очекују да се људи рађају са вештином руковођења.  

 

Таква клима руковођења унутар фирме одлична је подлога за директора продаје који 

увек има спреман разлог зашто нема времена за своје људе.Толико је фокусиран на 

продајне резултате, да тотално занемарује могућност развоја људи.  

 

Док прође криза  

 

Криза је сада за њих савршено оправдање. „Кренућемо опет са тренинзима, само да 

ова криза прође!” Када им се постави питање када очекују пролазак кризе, одговор је: 

„Ево, кажу за 6 месеци!” За све њих имам једну озбиљну вест. Ово што се сада 

дешава, није криза која ће једног дана проћи. Ово је нови начин пословања.  Што пре 

то прихватите, биће вам лакше. И што пре заборавите како сте пословали пре 2008, 

биће вам лакше. Ако мислите да претерујем, подсетићу вас на 2011, 2012. и 2013. Ја 

ћу и даље бити у бизнису. А онима који тада буду радили, неће бити потребе да се 

објашњава шта је савремени начин пословања.  

 

Него да се вратимо на директоре. Они су непрекидно у ситуацији да мире 

непомирљиво. Продајни тимови су веома често скупине веома шарених годишта, 

искустава и наравно разлога зашто се неко бави продајом. Зато је неопходно тренинг 

и коучинг прво спровести на директорима продаје, па тек онда на њиховим људима.  

 

Шта још директори продаје морају да разреше? Непрекидно скраћење циклуса 

продаје. Купци су све тежи на куповини. Они изгледа још увек верују да ће, неким 

чудом, „ова несрећа” отићи, па ће се опет живети као некада. Потребно им је дати 

разлог зашто је сада најбољи тренутак за куповину. А који је то разлог, то је већ друго 

питање. И како доћи до тог разлога? Прво што ми пада на памет је да је то идеална 

тема за коучинг продаваца. Сви они имају неко своје искуство. Било да су га научили 

у тренутку луцидности на терену, било да су негде од неког чули или прочитали.  

 

Подсети ме шта то бијеше емпатија 

 

Задатак директора је да продавце научи како да створе емпатију. То је најсигурнији 

начин да створите поверење. А куповина без поверења је просто немогућа! Додуше, 

сваки директор ће бити сагласан са констатацијом да је данас далеко већи проблем 

створити поверење да ће купац на крају и платити! А продаја је поклон, све док се не 

плати.   

 

Директоров задатак је и да осмисли на који начин ћемо се диференцирати у односу на 

конкуренцију. Замислите да та разлика буде ваша веома битна предност. А купци 

веома често немају представу о томе у чему је наша предност.  
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Свако од нас плаћа оне људе у маркетингу, који су толико креативни, да на крају 

купац нема представу у чему смо ми то бољи од конкуренције. Али и за то купци 

имају један јако болан лек. Ако им није јасно у чему се разликујемо, јасно им је ко је 

јефтинији. И ту нас кажњавају само тако. Зато кажем да ми, који смо у продаји, треба 

да пронађемо у чему се то диференцирамо у односу на конкуренцију. Верујем да ми 

то далеко боље знамо од било кога у фирми.     

 

У ситуацији када техника мотивације уз помоћ шаргарепе и батине поприма облик 

епидемије, директоров задатак је да смисли нешто паметније. Фирме су принуђене да 

раде под све већим притисцима власника капитала. Слободно се може навести да се 

на тржишту, као доминантна техника у продаји, створила продаја под страхом. То је 

она ситуација када директор каже продавцима: „Овог месеца прва награда је 300 

евра. Другом наградом задржавате посао. Треће награде нема, већ добијате отказ!” 

Ово није само специјалитет земаља у транзицији и оних који већ дуго кусају благодет 

капитализма. Јужнокорејанци су познати по томе што знају да ће на крају године 10 

% најнеуспешнијих добити отказе. Како изгледа радити у таквом окружењу, можемо 

само замислити. Али знам да је број смртних случајева све већи како се ближи крај 

године.  Него да не ширим дефетизам међу радницима српског Детроита. Желим им 

најбоље са новим косооким послодавцима, а ми се враћамо директорима продаје.   

 

Фокусирајте се на своје људе у продаји и то што они раде! А све њих фокусирајте на 

заједнички циљ. Време је круцијални фактор у продаји. Нажалост, веома често људи 

у продаји већину свог времена проводе радећи ствари које су им хитне, уместо да се 

баве стварима које су им важне. И те хитне ствари доводе до тога да једноставно 

немају времена да обаве те важне ствари. На то се надовезује недостатак истрајности 

и онда је пролонгирање и одустајање логична последица.  

 

Мотивација људи у продаји има пресудни значај. Човек који је мотивисан помериће 

зид. Онај ко није мотивисан, наћи ће десет разлога зашто оловка мора да стоји овако, 

а не онако.  

 

Од пачета до лабуда 

 

Коучингом им ширите самопоуздање и веру у то колико могу да постигну. Ружно паче 

није знало да је у ствари лабуд, све док се није појавио коуч и показао му одраслог 

лабуда. Реално, већина људи је данас убијена у појам. Чак и да су свесни колико могу 

да постигну, непрекидно ће се ту наћи неко ко ће их кљуцати у мозак, са циљем да не 

постигну више него он. У продаји је то изузетно присутно. Непрекидно се подстиче 

међусобно такмичење. Веровали или не ја сам тотално против таквог такмичења. Ево 

и да објасним. Замислите да смо ви, још осморо људи и ја један тим. И одлучимо да 

се међусобно такмичимо. У било чему. Веома брзо ћемо открити да је неко од нас 

најбољи у томе. Чак и да постоји нас двојица који се међусобно смењујемо на првом 

месту. Шта је са осталих осморо?  
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Па веома брзо ће схватити да немају шансе да нам се приближе. Чак и да се труде из 

петних жила, опет ћемо бити бољи од њих. И како ће то деловати на њих? Лако је 

замислити да ће они пронаћи себи неки нови простор  у коме ће се доказивати. А то 

сигурно неће бити оно за шта су плаћени. Рећи ће нека се њих двојица такмиче, нама 

то није битно. И где је онда решење? Наравно, решење је да се сви такмичимо, али 

сами са собом. То значи: Ако сам ја прошлог месеца продао 100 комада, мој нови циљ 

је 105 комада. И савршено ми је свеједно колико сте ви и осталих осам чланова тима 

продали . Ја се стално такмичим са самим собом.  

 

Знам да се ова идеја не поклапа са идејом великог броја директора, али нека пробају 

на овај начин. Сигуран сам да ће дати разултате. Ако желите, дајте ми  прилику да 

видите колико продајни тим може напредовати применом групног коучинга. Надам се 

да је само питање дана када ћете кренути у индивидуални коучинг са продавцима. 

Све у свему, искористите сваки могући начин који ће развити потенцијал код ваших 

људи. Јер и за њих, као и за вас, вреди потпуно исто правило:  

 

Шта год да верујете да можете да постигнете, потпуно сте у праву. Као и шта год да 

верујете да је ваше ограничење, потпуно сте у праву! Инспиришите и подстичите 

људе да постигну више. Данас је то потребније него икада. Добра ствар је да је и 

једноставније него икада. Позовите ме да поразговарамо о томе.    

 

Правило 59: Ваша фирма ће опстати само ако улажите у продавце. 

 

Правило 60: Најбољи продавац ће бити добар директор продаје, само ако научи 

да руководи продавцима. 

 

Правило 61: Коучинг запосленима јача самопоуздање и веру. 

 

Правило 62: Такмичите се искључиво са самим собом. 
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„Највећи могући губитак је разлика између онога што смо сада, и онога шта 

можемо бити.“ - Бен Хербстер 

За данас сам вам припремио две приче које су ми се десиле у протеклих месец 

дана. Обе су веома поучне за све нас који се бавимо продајом. Изгледа да су се сада 

сви окренули ка нама и схватили да је судбина фирме у нашим рукама. Да кренемо 

редом.  

 

Прича број 1 

 

Година је 2007. и један од мојих дугогодишњих корисника је одлучио да својим 

дистрибутерима да мало жешћи мотивациони форсаж. Већина њих је била 

незадовољна ситуацијом у којој су се налазили већ неколико година. Ради се о IT 

индустрији, а они су имали продавнице. Деценијама се продаја одвијала по следећем 

сценарију: Купци су, када им затреба нешто од IT производа, долазили у њихове 

продавнице и куповали. Значи, они су један другом били конкуренција. Нису се 

волели, али су се подносили јер је било места за све. Нису посебно ни улагали у 

Број 37 – Боље сад, него никад 
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своје запослене, јер су посматрали шта њихова конкуренција ради. А како нико од 

њих није улагао у обуку запослених, ситуација се чинила сасвим подношљивом. 

Купци су по слободном избору долазили у продавницу и куповали. Ако су били 

задовољни, на исто место су долазили поново и препоручивали га. И онда се десила 

велика промена. Појавили су се велики системи као што је Метро, Темпо и слични. 

Код њих, тај потпуно исти фотоапарат, рачунар или телевизор, купац је могао да узме 

по мало нижој цени. Цена није била много нижа, али је ипак била нижа. И купцима је 

то значило.  

 

Почели су да одлазе директно у велике системе. Избор производа, веома често, није 

био тако добар као у продавницама. Али оно што су могли да понуде, били су 

потпуно исти производи, по нижој цени.  То је било, и још увек јесте, понуда која се 

не може одбацити. А шта је било са услугом, тим трећим теменом продајног троугла? 

Па будимо реални, ко још очекује неку посебну услугу у великим системима од 

младих људи који тамо раде, исцрпљених непрекидним допуњавањем полица, 

дестимулисаних изузетно малим платама, свесних да су ту само док не нађу неки 

бољи посао? Од њих човек може да очекује само тачну информацију на питање: „Где 

се овде налазе фотоапарати?” И то је то!  

 

Да ствар буде још гора, купци су се досетили па су кренули да од људи по 

продавницама траже комплетну информацију и онда, када након десетак минута 

донесу одлуку шта ће да купе, фино се захвале и уз речи: „Морам мало да 

размислим”, одшетају до великог система са јасном идејом шта ће да купе, наравно, 

по нижој цени. Сведок сам колико је претходна сцена фрустрирајућа за људе који 

раде у продавницама, а наравно и за власнике продавница, јер замислите како се 

осећа неко када схвати да његови људи, за плату коју им он даје, обучавају будућег 

купца великог система.  

 

Пластично, то је као кад момак изводи девојку неколико месеци по ресторанима, а 

она на крају одлучи да на море оде са неком барабом. Е у таквом осећању и 

расположењу су били, те давне 2007. године, власници продавница са IT робом. Да су 

могли, моментално би забранили све велике системе, или барем забранили да се у 

њима продаје IT роба. Може храна, детерџенти и пиво, али по IT производе купац има 

да дође код њих.  

 

Како забранити Метро? 

Моја идеја је била другачија, и наравно понудио сам им две могућности: Прва је била 

да, уколико се толико уздају у своју услугу, науче своје људе како се продаје. За 

почетак, који је одговор на купчево затварање разговора: „Хвала, морам мало да 

размислим!” Под два: Да створе сопствену комерцијалу, која ће кренути по фирмама 

и претећи потенцијалне купце, пре него што они оду у велике системе и купе „исто 

то, само мало јефтиније!” 
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У том тренутку, за оба моја предлога они су имали бар по десет разлога зашто то не 

може да се примени код њих. А почетак сваког разлога је била њихова специфичност! 

Моје мишљење је да је основни разлог био тај што су они већ имали готово решење. 

Велике системе треба забранити! Сагласан сам са тим да би то решење било за њих 

идеално, али трговина у свету функционише по сасвим другачијем принципу. Велики 

системи могу бити замењени само још већим системим, на опште задовољство купаца 

који ће куповати „по невероватно ниским ценама“, и опште незадовољство запослених 

у њима, који ће радити за невероватно ниске дневнице.  

 

Надам се да смо већ сви усвојили ту чињеницу да те две ствари иду руку под руку. У 

исто време и број запослених мора да пада, јер сада два човека у великом систему 

покривају ону количину робе колико у мањој продавници покрива троје људи. Зато су 

велики системи спирала смрти сваке привреде. Људи купују по све нижим ценама, а у 

исто време раде за све мање плате. Осврните се око себе. Остварује се пророчанство 

Душка Радовића: „У комунизму сви ћемо живети у Београду, једни другима на 

главама!” Али да се вратим у садашњост. Ако сте приметили, од те 2007. до данас и 

није било значајније промене у ономе што сам описао. Велики системи су и даље ту. 

Људе плаћају све мање и мање. Купци су све безобразнији. Односно сада и отворено 

кажу продавцима: „Одох ја сада то да купим тамо где је јефтиније!” А продавци и 

даље нису нашли одговор на тај коментар. Изгледа да су се сви са тиме помирили.  

 

Власници продавница су смањили плате продавцима, продавци су смањили 

мотивацију и жељу за продајом, а великим иностраним фирмама је савршено свеједно 

кроз који канал продаје се њихови производи продају. Наравно, док се продају. Једном 

речју, или боље рећи у две речи: „Стезање каиша!”   

 

У таквој ситуацији, једна фирма је данас схватила да тако више не иде. Одлучили су да 

направе своју комерцијалу. Дакле, оно о чему смо причали пре три године. Сели смо и 

договорили се о стратегији и акционим корацима.  Ја ћу им пронаћи директора продаје 

који има искуство и проверене резултате. Заједно са њим ћу одабрати и 

комерцијалисте. Саставићемо им маршруте, месечне циљеве и све оно што је 

потребно. Обезбедићемо им кола, мобилни телефон и успоставити комплетан систем 

рада. Урадићемо све иницијалне тренинге и успоставити систем коучинга, како бисмо 

развили њихове максималне капацитете. Овде је посао далеко сложенији од класичног 

тренинга, али ја сам сигуран у успех зато што конкуренција не ради ништа слично! 

Они се и даље уздају у то да ће купци доћи њима на ноге, и да је цена пресудни 

фактор. И не само да сам сигуран у успех него и говорим како ће бити.  
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Чак сам и прихватио предлог да будем исплаћен од оствареног профита. За шест месеци 

у GM-у ћете моћи да прочитате колико смо постигли. До тада размислите да ли се ово 

може применити у вашој бранши. А када размислите, позовите ме да о томе 

поразговарамо.  

 

Прича број 2 

 

Други пример је још интересантнији. Немачко представништво је дошло на наше 

тржиште са идејом да је довољно имати две ствари: Квалитетан производ и велики број 

постојећих немачких фирми, које ће све бити подстакнуте идејом „купујмо домаће”, где 

се под „домаћим” наравно подразумева „Немачко”. Али ни Немци нису што су некада 

били. Да јесу, вероватно их не бисмо победили у фудбалу. Ево део текста који су ми 

написали:   

 

„Здраво, Владо,  

 

Ево наших жеља, коментара, питања везаних за обуку на којој би требало да научимо 

како да продамо „крме” у Техерану. Ми желимо да нас научите како да се снађемо у 

различитим ситуацијама како бисмо продали производ који нудимо, пошто смо већ 

сами спознали да нешто радимо погрешно, односно, да нагласим, свесни смо свог 

незнања. Додуше ја сам до сада одржала најмање презентација  , није изговор, желим 

да подвучем своје незнање, важно је да заиста желимо сви да ПРОДАЈЕМО. Ми не 

можемо да трчимо од фирме до фирме као суманути, јер немамо финансијских 

средстава како бисмо могли да лутамо по Србији. Морамо да се фокусирамо на 

________, па када зарадимо довољно, онда можемо да јуримо даље. Ствар је у томе да 

на нашем тржишту имамо велику конкуренцију...  

 

Молим Вас да нам помогнете и користите постојеће ресурсе. Нико од нас није 

продавац, почињемо од почетка. Даље, везано за наше презентације, ми можемо да 

имамо две дневно, али ми смо обавили већ више од 20 различитих презентација.  

 

Ја бих желела да нам помогнете како даље да се понашамо у вези са следећим 

фирмама... 

 

Фирма има новца. Нису сигурни када ће ... може бити и сутра или за годину дана, 

следеће недеље имамо презентацију, на којој вероватно неће бити лично генерални 

директор. Ми желимо да постојећим заинтересованим клијентима продамо ... и  

најбоље би било када бисмо на три године потписали уговор. Значи, конкретно питање: 

Који су следећи кораци за наведену презентацију. 

 

Веома је важно да нам кажете како да се понашамо са потенцијалним купцима? Да ли 

да им удовољавамо у смислу попуштања везаног за цену, пошто имамо конкуренцију 

која је јефтинија од нас? Конкретно, ако купцу квалитет није одлучујући фактор. 
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Фирма која тестира упоредо нас и друге, понашање наше фирме, који су то интервали 

контактирања с потенцијалним купцима? 

 

Остала питања чекају Вас...  Наравно, једва чекам понедељак, и сви смо јако 

знатижељни како и на који начин ћете од нас направити добре продавце... 

 

Везано за финансије имајте обзира   

 

Велики поздрав” 

 

Срби воле квалитет (то јест нас)  

 

Шта можемо да закључимо из овог текста? Велики број фирми је рад у Србији 

заснивао на томе да није потребно имати обучене продавце. Производ који је 

квалитетан, сам се продаје, или довољно је инвестирати у добру рекламу и производ 

ће се, опет, сам продавати. Можда на сваких неколико месеци послати пропагандни 

материјал у виду color брошуре. Знате, то је она врста часописа где се на првој 

страни налази слика на којој су обавезно четири особе. Један Афроамериканац, један 

Азијат, једна жена и један јапи, наравно белац. Све пуца од политичке коректности.  

 

На следећој страни је директор представништва, са карактеристично прекрштеним 

рукама, лева преко десне, како би се видео цео набуџени сат. Пратећи текст је о томе 

како је њихова компанија схватили кризу као шансу, и да је управо сада прилика да, 

користећи њихове производе, још чвршће покажемо да је Србија лидер у региону, 

односно Западном Балкану. Већ неколико година уназад, када добијем такву коверту, 

моментално је бацим у корпу.  

 

Исто урадим и сутрадан, јер се очигледно, у њиховој бази, водим на два места. Као 

Srma Counsalting и Агенција Srma Counsalting. Али ни мени ни њима то не смета. 

Само чекам дан када ћу од њих добити писмо, као што је горенаведено, јер до тога 

мора доћи. Једноставно, купци су слуђени са толико агресивних кампања. Ништа им 

више није јасно.  

 

Односно, једино им је јасно да је неко јефтинији од осталих, и на то се фокусирају. 

Идеја продаје је управо у томе да Ваш производ има вишу вредност од конкуренције, 

а да се купац ипак одлучи за Вас. А како се продаје када ниси најјефтинији, вештина 

је која се учи. И што пре се научи, то је боље по нас. Као што рекосмо у наслову: 

Боље и сад, него никад!   

 

Правило 63: Обучен продавац важан је колико и квалитетан производ и добра 

реклама! 
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Број 38 - Дамбо, ти умеш да летиш 

“Процени ризик. То је сасвим другачије од журбе!” - генерал Џорџ Патон 

Суштина онога што данас желим да вам кажем је да ми је већ мука од људи који 

сматрају да је „криза наша шанса”, „да смо прошли најтежи део” или чак „да смо 

изашли из кризе”. Ово што се дешава у свету је савремени начин пословања, који 

подразумева да се због незајажљиве похлепе једног круга људи, са филозофским 

миром, прихвата уништење компанија, читавих индустријских грана, па наравно и 

држава. Ово што се дешава код нас је то исто, накалемљено на тоталну 

неорганизованост, безидејност и недостатак визије, уколико се општа корумпираност 

друштва не сматра визијом.  

 

Србија нема  визију 

 

Дакле, ми као друштво очигледно немамо визију, али свако ко је власник фирме, зна 

да је неопходно да замисли где ће му фирма бити за три године. Шта ће и како радити 

и ко му је за то потребан? Због наведене ситуације сматрам да је, у овом тренутку, 

тотално илузорно да вам говорим о техникама продаје, вештини преговарања и 

сличним стварима, на шта сте од мене навикли. Зато ћу сада говорити о нашем 

односу према људима који код нас раде. Сигуран сам да ће, у годинама које су пред 

нама, наш основни задатак бити како да руководимо тим људима. Како да их 

мотивишемо да раде за 200 до 300 евра, када и сами знамо да је то праг сиромаштва?  
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Како да постигнемо то да они раде за нашу фирму као да је њихова, а да у исто време 

беспоговорно слушају све што од њих тражимо? Чак и у оним ситуацијама када се 

наше инструкције мењају из часа у час, као да се бавимо стоним тенисом, а не 

стратешким послом као што је вођење фирме?  

 

Докле ће ово? 

Наравно да за све ово имам решење, које непрекидно примењујем у пракси, али пре 

тога да одговорим на питање докле ће ово, а мисли се на кризу, трајати? Уколико 

нисам био довољно јасан, поновићу: Ово је савремени начин пословања. И трајаће све 

док се не смисли нешто што ће још ефикасније доносити профит. А код нас ће трајати 

још мало дуже, док се не десе промене у начину размишљања. И ту има позитивних 

промена. Више нико у комуникацији не спомиње „Секу”, мислећи на светску 

економску кризу. Схватили су да се не можемо шалити са кризом, јер се на тај начин 

шалимо са сопственом стварношћу. Више нема ни реклама у стилу: „Пијемо пиво и 

зезамо кризу”. Чак и такви су схватили да је живот само један, и да се морају 

замислити над својим животима, а пре свега да морају нешто сами урадити.  

 

Ко ради код кога? 

Значи, неопходно је да се концентришемо на руковођење. Људима се може руководити 

на више начина. Један је да их непрекидно притискате. То је позната метода која има и 

етичку позадину у реторичком питању: „Је л' ја радим код тебе или ти код мене?” Овај 

метод је познат и као командовање. А како се велики број фирми веома лако у бизнису 

пореди са војном хијерархијом и системом субординације, ето иделног примера да то 

тако треба и да буде. И у великом броју случајева то је дало одличне резултате. Ново 

време донело је и нове проблеме. Односно, дефинитивно је овакав начин руковођења 

сада најсигурнији пут у пропаст.  

 

Запослени су схватили да раде све рутинскије послове, што значи да су све лакше 

заменљиви. Ти послови ће у будућности бити све мање и мање плаћени.  Они су 

свесни тога и изузетно су незадовољни. Шта можете да им радите? Мој предлог је да 

посматрате шта ради држава и да радите потпуно супротно! А ево и конкретних 

примера. Држава се труди да свима, и у сваком времену, угоди. Наравно, како је свима 

јасно да је то немогуће, онда се то само фингира, Па се угађа само онима који направе 

радикалан проблем.  

 

Ако мислите да претерујем, послушајте следеће: „Ја вам не могу дати рецепт за успех, 

али вам могу дати формулу за неуспех: Потрудите се да све време свима угађате!” Ово 

су речи Херберта Бајарда Свопа, новинара и првог добитника Пулицерове награде. 

Значи, радите супротно. Ваши запослени су свесни да је ситуација тешка и изађите им 

у сусрет само када се оствари постављени циљ, али тада обавезно. То је награда која 

мора бити праћена похвалом за веома јасан задатак, који је мерљив и који је постигнут 

у датом временском року.  
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Е моја државице 

Следеће, држава мисли да је довољно људе мотивисати и да ће они бити у стању да 

ураде било који задатак. То је она насловна прича о слончету Дамбу. Довољно је 

слончету рећи да може да лети, и ставити му перце у сурлу како би добио сигурност. 

Значи, изгледа да је једини задатак да човеку покажемо како је циљ сладак и он ће, 

понесен сопственом мотивацијом, стићи до тог циља. Лепо то звучи, али у 

Дизниленду.  

 

Одатле је сигурно и дошао консултант који им је за лепе паре продао ту идеју. 

Мотивација без знања је као неконтролисани пројектил. Људе је прво потребно 

обучити. Чак и око најрутинскијих послова. Знање и мотивација морају ићи руку под 

руку. А и та мотивација мора бити повезана са циљем који је реалан. Јер шта би у 

стварности било са слончетом кога мотивишемо да може да лети? Па исто што се 

десило и са свим оним предузетницима који су се ухватили на „бућкало”, типа „узмите 

кредит и отворите мало предузеће”, а да претходно нису стекли знања како се води 

мало предузеће. Дакле, своје  људе мотивишите, али им дајте и знања и вештине како 

бисте били сигурни да радите праву ствар.  

 

Шта зна дете шта је 100 кг 

Непрекидно слушамо о циљевима који су велики. Оправдање је да мали циљеви не 

могу да мотивишу људе. И докле смо дошли? Дотле да људи после завршеног посла 

схвате да тај циљ није остварен. И онда се осећају грозно. Дали смо све од себе, а тај 

велики циљ није постигнут. Шта сте извукли као поуку? Људима у својој фирми 

постављајте циљеве који су достижни. На тај начин ће бити охрабрени и осокољени 

постигнутим. Тек онда лествица може да се подиже. Или још боље навикните људе да 

сами постављају циљеве. Ово има вишеструку предност. Они на тај начин добијају 

потврду да су битни и да се за нешто питају. Такође, они који по цео дан раде тај 

посао, сигурно имају и начин како ће то све најбоље да се уради. Ако им ви и 

поставите  циљ и кажете како да га ураде, будите сигурни да их нисте мотивисали. 

Али ако их питате колико могу да постигну и који услови су им потребни да би то 

постигли, знајте да им дајете оно што им ретко ко даје. У исто време мотивишете их на 

најбољи начин. Са сваким постигнутим циљем, њихово задовољство ће расти и 

постављаће себи нове циљеве. А колико се разумем у посао, ваша фирма на тај начин 

напредује.  

 

Ко није искључио ТВ, тако му и треба 

Држава од раног јутра, па све до поноћи, преко својих медија непрекидно шаље 

катастрофичне поруке кроз вести. Замислите човека који је устао и који се спрема за 

посао и грешком укључи телевизор. Шта може да чује? Да је земљотрес у Кини, да су 

поплаве у Индији и да су киднаповани неки радници у Нигерији. Од домаћих вести ту 

су наше реакције на међународне притиске, локално убиство и корупција праћена 

коментаром да „нико не треба ни да сумња у то да нећемо седети скрштених руку и да 

такви починиоци неће остати некажњени...” Шта год да то значило.  
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Дакле, човек може да чује и види само нешто најгоре могуће. Чак да је и био 

најпозитивнији пред полазак на посао, ове лоше вести утицале су на њега. Неко ће 

рећи да лоше вести продају новине и повећавају гледаност. Јесте, то је популарно. А 

још је Оскар Вајлд рекао да: „Све што је популарно је погрешно!”   

 

Позитивна комуникација 

 

Зато ви у комуникацији са својим људима будите непрекидно позитивни. То значи да 

им уместо: „Немој каснити на посао!” кажете: „Дођи на време”. Уместо „Немој да ми 

то тражиш!”, кажите му: „Ево шта све можеш да тражиш.” Надам се да сам јасан 

колико мала промена у начину комуникације може да има позитивног ефекта. И на 

нас, а и на људе са којима радимо. Ово ме подсетило на анегдоту, коју ћу моментално 

поделити са вама. Знате да већина од нас непрекидно покушава да држи дијету. И 

када се у неком тренутку обратимо стручњаку, он нам након прегледа да списак 

ствари које можемо да заборавимо, односно које су нам најстроже забрањене. Како се 

осећа неко коме је нешто ускраћено? Већ пред очима имате све то што вам је 

забрањено. Замислите сада одлазак код лекара који вам каже: „Владо, можеш да 

једеш шта год пожелиш, а ево ја ћу ти сада направити списак онога што ћеш 

пожелети!” Јесте цака, али има ефекта. Сви ми више волимо да бирамо тамо где нам 

је нешто понуђено, него да стално имамо у памети оно што нам је забрањено. Како 

ћете то спровести у пракси? Уведите у фирми културу позитивног размишљања и 

похвалите људе који тако размишљају. Омогућите им да, макар док су у фирми, све 

лоше вести буду елиминисане. Подстакните да позитивни примери буду истицани и 

коментарисани. У свакој вести или ситуацији, коментаришите на који начин то може 

бити искоришћено у позитивном правцу.  

 

Има још доста тога што се може користити на послу. Битно је да кренете и да 

примењујете. Постављате мале, реалне циљеве, које ћете остварити и који ће вас 

мотивисати за даље.    

 

Ако вам се ово о чему сам ја говорио свидело, знајте да се то зове коучинг и да је све 

више фирми у Србији који то примењују. Ако и ви желите да у вашој фирми 

примењујете најбољи начин руковођења, покрените се мало. У новембру смо имали 

5. конференцију 400 директора. Ту сте имали прилику да видите алате и примере 

оног најбољег што је Србија дала у протеклих неколико година колико се коучинг 

примењује у Србији.    

 

Правило 64: Запосленима изађите у сусрет  само када остваре постављени циљ.  

 

Правило 65: Постављате мале, реалне циљеве, које ћете остварити и који ће вас 

мотивисати за даље. 

 

Правило 66: Уведите у фирми културу позитивног размишљања. 
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   Број 39 - Ако ти нећеш, има ко хоће 

“Немојте постати будиста. Свету није потребан још један будиста. Будите 

забринути. Свету је потребан неко ко је забринут због овога шта се дешава." - 

Далаj Лама 

 

Сећам се једне презентације на Економском факултету од пре десетак година. 

Била је о „српском лидеру”. Духовита, и све у стилу емисије „Миле против 

транзиције”, која је тада била веома популарна. Све старо ћемо прво извргнути 

руглу, а онда бацити, јер долазимо ми јапии. Ми који трчимо уз степенице следећи 

свог вођу, кога зовемо лидер. А и сви ми који трчимо, нас 1000, који смо такође 

лидери. Дакле, та подела је гласила: У Србији имамо три врсте лидера. 1. Камелеон 

– раде у великим компанијама. Има старијих, али све више и веома младих. Воле 

реч „функција”. Послушни су, али у исто време веома строги. Лако се навикавају. 

Имају одличан однос са људима на власти. 2. Турбо – млађи људи, углавном 

приватници. Велика жеља за успехом. Вешти су у брзом учењу и прилагођавању. 

Имају елементе предузетничког размишљања. Веома често се неморално понашају. 

3. Глава куће – не раздвајају кућу од фирме. Вредни, искрени и економични. Доносе 

моралне вредности из породице, обичаје и веру. Традиционалисти и теже прихватају 

промене.  
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Директори Предатори 

 

Ширећи коучинг у Србији и околним земљама све чешће срећем још једну врсту 

директора. Назвао бих их Директори Предатори. Наравно, по предаторском 

капитализму који је на снази у великом броју земаља света. Као неко ко је усвојио 

коучинг као најбољи стил руковођења, пре свега самим собом, а онда и људима са 

којима радимо, желим да кажем да су Директори Предатори погубни за нашу привреду.  

 

Прво ћу рећи како изгледа разговор са једним од њих, а онда ћу рећи и због чега је 

погубно њихово форсирање. Дакле, током разговора смо коментарисали постојећу 

економску хаварију која је у Србији и како запослени реагују на припадајуће последице. 

Иначе, фабрика је инострана и овде у Србији је већ шест година. У циљу дискреције, 

рецимо да се директор зове Драган.  

 

„Драгане, кажи ми како успеваш да мотивишеш запослене у овој ситуацији?” „Пази, 

Владо, нема ту шта да се мотивишемо! И они и ја знамо да је криза и да у Србији неће 

наћи посао бољи од овога. Плата јесте мала, али њихове комшије зарађују испод 10.000 

динара месечно. Тако да су они пресрећни.” „Хм, а шта је главна предност коју они 

имају код тебе у фабрици?” „Плата је код мене редовна. Сваког петог у месецу они 

добијају плату. Ако пети пада у суботу или недељу, онда се помера на први следећи 

радни дан. Ајде, кажи ми, ко то још може да обезбеди у земљи Србији?”  

 

„Свака част, Драгане, него да ли је тачно да су им плате исте све ове године?” „Јесте, 

али и они и ја смо пре шест година потписали колике ће бити плате. Владо, је л' сам ја 

крив што је динар девалвирао, плус што је инфлација у земљи?” „Наравно, Драгане, да 

ниси ти крив! Само ме интересује, ако те један радник пре шест година коштао 300 

евра, а данас те кошта 210 евра , зашто им не повећаш плате? Очигледно има простора!” 

„Е, Владо, то ти повећавај онима код тебе! Ја одговарам директно странцима. И ту нема 

зезања. Радници већином живе у приградским насељима, тако да свако од њих има и 

баштицу са поврћем и пола хране сами прозводе. Храну имају, а ово што овде зараде им 

је сасвим довољно.” „Добро, а колика ти је флуктуација, с обзиром да им држиш исту 

плату, а све је поскупело у последњих шест година.” „Па где ће они, Владо, да оду? Ово 

што код мене имају, нема нигде у Србији. Што се тиче инфлације и девалвације, сви они 

су првог радног дана потписали на које услове пристају. А то је код мене цементирано.  

Сами ми причају да је у једном великом систему, пре месец дана, свим запосленима 

скинуто 1.000 динара од маркице за превоз. Маркица им је нешто преко 4.000 динара, 

па је уштеда за компанију велика, а њима ништа не значи да дају 1.000 дин из свог џепа, 

сада када је криза! Е тога код мене нема. Ја им дођем к'о мајка.”  

 

Сигуран сам да сам успео да вам дочарам слику Директора Предатора окренутог 

резултатима, са платом од неколико хиљада евра, коју сваког месеца треба да оправда 

својим „строгим, али правичним” односом према робовима. Није грешка у куцању.  
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У свету се сматра да су људи који зарађују мање од два долара дневно савремени 

робови. Велики број радника у Србији је веома близу тога, а сигуран сам да се неки, 

не с поносом него са срамом, могу назвати савремени робови.  

 

Ћути и носи 

Ако ће им бити лакше, у савременом свету нису сами. Паде ми на памет једна поучна 

прича. Ради се Џиму, помоћном фудбалском тренеру у St. John's University у Њујорку. 

У то време њихов универзитет је преговарао са компанијом Nike, око уговора вредног 

3,5 милиона долара. Према уговору сви спортисти и тренери су морали носити 

искључиво брендиране nike производе. Он је јавно изјавио да не жели да буде 

покретна реклама за компанију са чијом политиком израбљивања радника, 

савремених робова,није сагласан. На једном од највећих католичких универзитета 

добио је ултиматум: Носи nike и престани са приговарањем или дај оставку. У јуну 

1998, био је приморан да да оставку. Како је желео да буде сигуран да је правилно 

поступио, поднео је молбу компанији Nike, да ради месец дана у некој од њихових 

фабрика. Има ли бољег начина да се човек увери у исправност својих ставова?  У 

Nike су му рекли да не зна да говори локални језик и да поред тога није могуће 

радити на месец дана.   

 

Џим је рекао да уколико месец дана није довољно, спреман је да ради шест месеци 

или чак и годину дана. Колико год је потребно, само да се увери да ли је био у праву 

када је тврдио да је то робовски посао. Рекао је да говори шпански, па га Nike може 

послати у неку од фабрика које се налазе у Латинској Америци. Како су у компанији 

Nike тврдили да ће он само учинити зло јер ће одузети посао некоме коме је посао 

потребнији, Џим је успео да пронађе и организацију која је обезбедила средства за 

радника уместо кога ће Џим радити. Све то није било довољно да добије посао. Али у 

Џиму се пробудио амерички инат. И тако је 2000. отишао у Тангеранг, Индонезија, 

како би живео са радницима Nike компаније. Услов је био да живи са 1.25 $/дан. 

Резултати су били муњевити. За месец дана изгубио је преко 11 килограма.  

 

Током тог периода, живео је у потпуно истим условима у којима су живели и остали 

радницима. Мале бетонске куће, без намештаја и без вентилације, у клими која је 

тропска. Спавао је на танкој простирци која је била на бетонском поду, преко које је 

био картон, који је служио као изолација. Канализација се изливала са обе стране 

улице. Сигуран сам да се и данас сећа великих бубашваба и гигантских пацова, који 

су били редовни посетиоци. Свакодневно се сећао речи колега из САД: „У 

Индонезији са 1.25 $ на дан, можеш да живиш као краљ!” Како већина нас никада 

није била у Индонезији, ево релевантне информације. За 1.25 $ можете добити две 

мале порције пиринча са поврћем и неколико банана. Уколико би хтео да купи супун 

или пасту за зубе, морао би да уштеди на пиринчу. Једном му се десило да је запрљао 

одећу коју је морао опрати сапуном, који је користио и за личну хигијену. Материјал 

је прождирао сапун, а Џим је доживео тотално разочарење схвативши да други сапун 

неће моћи да купи.  
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Посматрао је људе око себе и себи поставио питање: „Да ли је то живот са којим 

ћемо се ми веома брзо суочити. Имаћемо 20 или 30 и нешто, радити од понедељка до 

суботе. Задужени сте, и без могућности да купите нови телевизор. Одећу нисте 

купили већ неколико година.” Када би се вратио кући са посла, у касним вечерњим 

сатима, морао је да „на руке” пере свој веш. Одећа се свакодневно мора прати јер је 

прљавштина на све стране. Ипак, као мушкарцу, било му је лакше у односу на жене 

које су са њим радиле.  

 

А како је женама? 

У ситуацијама које се у рекламама зову „они дани”, Џимове колегинице су имале 

само две кратке паузе током радног дана, како би опрале крв, која није тиркизно 

плава као у рекламама за улошке, већ реална и веома јасно пролази кроз прљаву 

одећу. Да се разумемо, не ради се само о радницима у Niке фабрикама који раде у 

оваквим условима.  Потпуно је исто и у компанијама Adidas, Reebok, Old Navy, Tommy 

Hilfiger, Polo, Ralph Lauren, Lotto, Vila, Levi's...  

 

У свим споменутим компанијама радници зарађују мизерне плате, живе у мизерним 

условима и сањају да ће једног дана добити већу плату. Али та плата се не повећава 

јер су услови борбе на тржишту све жешћи, плус, када су се запошљавали, знали су 

шта потписују.  О томе да су они у далеко бољем положају него њихове комшије које 

не раде,  да и не говоримо. Али велике корпорације су безосећајне. У Nike знају цену 

коштања једне пертле у пету децималу, и непрекидно притискају како би се цена 

израде те пертле смањила.  

 

На крају, произвођачи су принуђени да раде уз веома мали профит. И тако имамо 

ситуацију да људи у 21. веку раде од шест до седам дана недељно за компанију која 

вреди милијарде, а у исто време су принуђени да живе на два оброка посољеног 

пиринча дневно. Најапсурдније долази на крају. Када би Nike дуплирала наднице које 

даје својим радницима у Индонезији, то би је коштало свега 7 % од њеног буџета 

предвиђеног за маркетинг, који се процењује на 1,63 милијарде долара. Иначе, 

отприлике 18% радника Nike компаније је у Индонезији. Због чега сам узео пример 

ове компаније? Зато што су они далеко јачи него било ко од њихових конкурената. 

Они су неко ко поставља стандард.  

 

И када би компанија Nike поштовала своје раднике, на начин који заслужује човек у 

21. веку, и други би морали да следе њихов пример. Али све док живимо у друштву 

које „само себе изједа”, ово је немогуће. Све док радници дају половину своје плате 

да им дете не вуче комплексе што не може да купи nike патике, храниће истог 

предатора који и њих своди на „савремене робове”. Само што они зарађују четири 

или пет долара дневно, што је ипак далеко боље од њихове сабраће у Индонезији. А 

да су нам Индонежни стварно сабраћа показује и The New York Times који је известио 

да Индонезија спада у најкорумпираније земље на свету.  
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Где нас предатори то воде? 

Е сада да се вратим на почетак текста. Због чега су Директори Предатори сигурни 

водичи у пропаст српске привреде? Зато што њихово организовање рада, 

фокусираног само на резултат, доводи запослене у безизлазну ситуацију. За своја 

примања, сваког дана све мање могу да купе. Раде све рутинираније задатке, 

схватајући да су сваким даном све заменљивији. Комуникација са директорима је 

искључиво наредбодавна и контролна. То ствара притисак који је неиздржив.  

 

Више им нико и не говори да ће идуће године бити боље. Знају и сами да ће бити још 

горе него данас. Зато што то знам, непрекидно идем од једног до другог директора и 

упознајем их са коучингом. Како да руководе и мотивишу своје запослене методама 

које имају људско лице, јер знам да ће и у годинама које су пред нама, 

директори  морати да пређу на коучинг како би сачували позиције, али и фирме у 

којима раде. Предаторски капитализам је овом светском кризом показао колико је 

самоуништавајући у својој грамзивост.  

 

Зато желим да вама, који очигледно инвестирате у читање, скренем пажњу да читате 

како можете да руководите применом коучинга. За остале који уживају у 

предаторском капитализму нема боље литературе од Јаcк Wеlch-а. Он ће вам најбоље 

објаснити како је Џенерал илектрик, од производне постала компанија која пружа 

финансијске услуге. Знам, да ће га неки и даље сматрати најуспешнијим менаџером 

20. века, али за мене он ће увек бити неко ко је осмислио систем финансијског 

мешетарења и свођења запослених на савремене робове.   

 

Правило 67: Научите како да руководите применом коучинга. 
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Број 40 - Срећан Вам Нови  

Начин Пословања 

„Када те највише заболи, насмеши се”- цитат из шпанске серије која се зове: 

Пословање у Србији! 

 

GM је интерактиван часопис, који нама ауторима омогућава да будемо још 

сликовитији. Зато пре него што одговорим на то шта се десило 2010, дозволите да Вас 

подсетим на мој говор директорима 2009. године, под називом: „Како криза 

функционише?” http://blip.tv/file/2610188 

 

Како сам  предухитрио „кризу” 

Сада када само уштедели на простору, хајде да са Вама поделим моја сећања на 

2010. У сваком погледу она је (мени) била екстремна. Пре свега захваљујући саветима 

паметних људи које сам послушао још 2008. Рекли су ми да више инвестирам, и новца 

и времена, у сопствено учење. И то сам урадио више него било које од претходних 

година. Рекли су ми да више путујем, и захваљујући томе, зарадио сам више у земљама 

у окружењу него у Србији. Рекли су ми да одржим континуитет у конференцијама и 

организовао сам 5. регионалну конференцију 400 Директора.   
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Рекли су ми да будем независан од земље у којој живим и све што сам могао од 

пословања пребацио сам на интернет и специјализовао се у коучингу путем Skype-а. 

Комбиновао сам знања из коучинга и тренинга и направио два изузетно корисна алата.  

 

Целе године сусретао сам директоре који су измученог лица, али оптимистично, 

говорили о 2011. години. За све њих сам имао једну реченицу: „Ако радиш исте 

ствари, а очекујеш боље резултате, то је дефиниција лудила!” 

 

А сада да видимо шта да очекујемо у 2011? Лично, све оно што сам радио у 2010. и 

дало је резултате, наставићу још интензивније. У исто време, знам да то није довољно, 

и зато сам спремио још ствари које су новост у преношењу знања и вештина. При том, 

мислим на коришћење различитих медија, али и на нову комбинацију алата из 

коучинга, примењених у тренингу.  

 

Сигуран сам да ће добар део руководилаца урадити оно што сам навео у претходном 

пасусу. Крајње је време да и топ менаџери крену да уче! Да јуре и уговарају послове 

широм света. Сви они који стежу каиш, док криза не прође, поред претходно наведене 

поруке, могу добити још једну: Ово није криза која ће проћи. Ово је савремени начин 

пословања! Можете се спасити искључиво применом непрекидног учења, 

прилагођавањем на промене, енергетском и материјалном независношћу и тражењем 

послова широм света. Они који сматрају да ће криза једног дана проћи, и да ће поново 

бити као пре, нека гледају 1. програм Националне телевизије. Тамо се непрекидно 

репризирају серије „Бољи живот” и  „Срећни људи”.  

 

2011. ће бити година у којој ћемо имати још више блокираних фирми, незапослених, 

отпуштених и  понижених грађана. Када видим шта свима нама долази у овој 

шпанској серији, дође ми да заплачем. Али и у томе има неког оптимизма, јер што рече 

Алекс Тан: „Вероватно су сузе, с времена на време, потребне очима како би се 

очистиле и дале нам јаснију слику живота!”  

 

Правило 68: Ово није криза, већ нови начин пословања.  

 

Правило 69: С времена на време проверите да ли сте на добром путу.  
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"Песимиста је онај ко у својим предностима види недостатке, а оптимиста је онај 

ко у својим манама види предности."- Хари Труман 

Након мог текста: „Дамбо, ти умеш да летиш” добио сам неколико коментара да је 

сада потребно бити оптимиста. Поготово данас када су људи свесни да је далеко 

лакше остати без посла. Људима је потребно усадити мишљење да изгубити посао 

није смак света. У ствари то је добра ствар, јер ћете имати прилику да радите на 

сопственој личности. Хајде онда да покажемо и другу страну медаље.  

 

Данас, у савременом свету, знање и вештине нису довољан услов да бисте добили 

посао. Неопходно је да имате позитиван став. Ако га немаш, онда га набаци! И то је 

постао образац. Погледајте само ТВ програм. Сав врца од позитивног става. То се 

промени само на тренутак када се у студију појави снимак човека који је изгубио све 

у земљотресу, тек толико док гледалац постане свестан колико је њему у ствари 

добро, у поређењу са овим несрећником. А затим: „У госте нам је дошла, наша 

прослављена..., коју не треба посебно представљати ...” и онда опет оптимизам, који 

је очигледно постао званични животни став. 
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   Број 41 - Оптимизам је опијум за народ 



Песимиста или оптимиста 

 

Људи се деле на две групе: Песимисте и оптимисте. Колико пута у животу сте чули 

ову констатацију. Најновија истраживања у свету кажу да је ова реченица тачна исто 

колико и ова: „Људи имају или плаву или риђу косу”. Односно, велика већина, њих 

чак 80 % се налази негде на средини између оптимизма и песимизма. Најпрецизније 

би било рећи да је највећа већина нас око тачке која би се могла назвати „благи” 

оптимизам.  

 

У савременом пословању, али и у животу то није довољно. Од свих нас се очекује да 

будемо фанатици оптимизма. Да ли можете да замислите шефа, директора или 

председника који није максимални оптимиста? Узгред, да ли сте знали да је Џорџ 

Буш, током студија на колеџу, био и чирлидер. Умало да напишем да је био навијач, 

али сам се моментално зауставио, јер је та реч код нас постала синоним за 

непримерено понашање. Чирлидер је неко ко бодри своје спортисте, неко ко и у 

тренуцима када губе скакуће око њих, маше заставицама и говори им да могу да 

направе преокрет. Да ли за то има икакве реалне основе? Нема, али посао чирлидера 

и није да разматра реалне могућности. Интересантно да је Џорж Буш такав став 

наставио и током свог председниковања. Сви који су имали другачије ставове по 

питању рата у Ираку, моментално су добијали епитет кукавице и песимисте.  А у 

савременом (пословном) свету бити песимиста је најгора квалификација. Скоро, као 

некада, бити информбировац. Јер, оптимисти имају способност да у свему виде 

добро, а савремено пословање као занимљиву авантуру, пуну могућности и изазова. 

 

Прашума је за песимисте 

 

С друге стране песимисти пролазе кроз живот као кроз прашуму, у којој сваки час 

може нешто лоше да им се деси. Наравно да су, поред свега, још и цинични, 

џангризала и меланхолични.  Зашто су они такви? То сам Бог зна, јер је проверено 

доказано да оптимисти далеко боље пролазе у животу у целини, али и у његовим 

сегментима као што су: Каријера, финансије, породица, сексуални живот, брак, 

здравље, плус још и дуже живе. Ово да дуже живе је још и нека животна правда, јер 

ако неко све време кука, има ли ичег логичније него омогућити му да му та мука и 

кукњава што пре прођу. Да је здравије бити оптимиста, постоје и званични 

документи. На сајту LiveScience.com  налазе се подаци о истраживањима, који, 

дабоме, показују да су оптимисти здравији од песимиста. Када знамо да наше мисли 

и наше комплетне телесне активности иду руку под руку, онда су нам ови резултати 

сасвим прихватљиви. И ту важи правило: Што си већи оптимиста, то имаш боље 

здравље. Мартин Селигман подржава ову теорију и каже да негативне мисли 

временом утичу на негативно функционисање организма. Истраживања која су у 

Холандији трајала девет година, на групи од 900 људи, показала су да се ово не 

односи само на кардиоваскуларна обољења него на сва могућа обољења.  
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Плус, Наом Чомски је лепо рекао да је оптимизам стратегија за стварање боље 

будућности. Јер, само ако верујеш да ће будућност бити боља, ти ћеш преузети 

одговорност да је таквом и направиш. Ако осећаш жељу за слободом, могућношћу да 

промениш ствари, постоји и шанса да ћеш учествовати  у стварању бољег света. 

Избор је на вама. Ово би, укратко испричано, било оно што је овај велики мислилац 

рекао о оптимизму.  

 

Оптимизам у послу 

 

Лично могу да вам потврдим да је изузетно корисно примењивати снагу оптимизма у 

пословној сфери. Читав мој досадашњи рад тренера и  коуча заснива се на идеји 

позитивног размишљања, позитивне визуелизације и мотивације људи. Јер, доказано 

је да свако може да научи да буде оптимиста. И то на три начина.   

Прво- свако од нас може да верује у сопствену снагу која ће му омогућити да му 

живот трајно буде бољи.  

Друго- може да прихвати чињеницу да: „Ничија није горела до зоре”, односно, да све 

лоше ствари које нам се дешавају имају и свој крај.  

Треће- веровање да ће се у свачијем животу дешавати још много лепих ствари. 

Замислите сада, на било који од ова три начина, снагу оптимизма која вам омогућава 

да донесете промену у својој будућности.  

 

Шта год радили уз песимизам, ако радите са оптимизмом, постигнућете боље 

резултате. Оптимиста верује да је он за воланом сопственог живота, да је одговоран и 

да може да позитивно утиче на њега. 

 

Шта смо научили? 

 

Чак и у тренуцима када не иде све као што су планирали, оптимисти размишљају о 

томе шта су научили и које су искуство стекли.  С друге стране, песимисти су сваким 

негативним догађајем све сигурнији у злу судбину која им је доделила улогу 

губитника. Поред поменуте судбине, за њихову недаћу може бити крив још и: Шеф, 

супруг(а), отац, мајка, деца, друштво, и власт.  

 

Најважније је да приметимо да оба начина размишљања, у истим ситуацијама, 

извлаче тотално различита искуства. Вероватно је то и разлог зашто оптимисти увек 

постижу више. Јер, оптимисти имају став да су препреке саставни део живота и да је 

неопходно издржати, и остати у борби до самог краја. Кажу да је разлика између 

јунака и кукавице у томе што јунак пет минута дуже успева да контролише страх.  

Јасан циљ и истрајност су два највећа предуслова за успех. Очигледно је да ћемо те 

две особине пре повезати са неким ко је оптимиста. На путу до успеха сви се ми 

сусрећемо са препрекама. Неопходно је развијати став да смо након сваке од тих 

превазиђених препрека јачи и успешнији.  
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Оптимиста или сањар 

 

Када се говори о оптимистима, често им се придодаје и да су идеалисти и сањари. 

Замишљати ствари које још увек не постоје, једна је од основних особина по којима 

се разликујемо од животиња. Фантастичне визије, радост која ће нас обузети када 

остваримо задатак, тако су животни да их моментално можемо осетити. Све велике 

ствари су се прво створиле у главама идеалиста. Сетите се само Тесле, који је имао 

способност да ексепериментише стварајући моделе у сопственој глави, и да на крају 

буде потпуно сигуран који ће бити резултати, када буде направио финални модел.  

Идеализам је семе које покреће промене, и без њих би све време тапкали у месту. С 

друге стране, идеализам и претерани оптимизам нас лако могу одвести на предивно 

острво у коме је довољно да маштамо и све је тако лепо да не мора ни да се 

спроведе у пракси. Такође, све препреке нам се чине мизерне и лако заобилазне. 

Сурова реалност након оваквог размишљања је неминовна.  

 

Оптимисти виде грешке као драгоцене лекције у сопственом развоју. Оптимисти 

воле да се друже са другим оптимистима. Марк Твен је рекао: “Клоните се малих 

људи. Они увек покушавају да угасе вашу амбицију. Велики људи вам дају осећај да 

ћете и ви постати велики!” 

Духовитост је још једна особина која иде уз оптимизам. Замислите само став да се 

проблему смејете у лице. Самим тим, проблем се чини мањим и безазленијим.  

 

Као да 

 

Претварати се да и то, односно глумити то, све док то и не постанеш је један од 

основних алата у коучингу. Тамо се он назива “КАО ДА” (as if). Песимиста би рекао 

„Како да се понашам као да сам храбар, када то нисам?” Оптимиста би рекао: 

„Хајде да пробам!” И наравно, када нешто стално понављамо, то постаје наша 

навика, а самим тим мења наш карактер и постаје део наше личности, односно наш 

идентитет.  

 

Позитивна  визуелизација је неопходна  како бисмо остварили своје циљеве. Ништа 

се није догодило, а да претходно није већ било одсањано.  

На крају можемо да поставимо следећа питања: Зашто ми позитивним 

размишљањем и деловањем не можемо да променимо свет? И шта ће нам 

песимисти? И каква може бити корист од њих? И да ли је оптимизам увек оправдан? 

И да ли је тачно да морамо избацити лоше мисли? И да ако мислимо позитивно, 

ништа лоше не може да нам се деси? И да ли важи прича: „Пријатељу, ако имаш 

проблем, онда је он пре свега у твојој глави, а не у твом окружењу. Када будеш 

размишљао позитивно, све ће доћи на своје.“?  

Дакле, како нам могу песимисти бити од користи?  
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Критичар илити песимиста 

 

Песимисти су веома често у фирмама прерушени у критичаре. По њиховом мишљењу: 

„Никада нема средстава”, „Није прави тренутак”, или „Ми смо мало специфични да би 

то функционисало”.  Само да напоменем да је изузетно успешни бизнисмен Волт Дизни 

развио систем доношења одлука који је укључио: Сањаре, реалисте и конструктивне 

критичаре. Овај модел изузетно добро функционише у свим фирмама у којима сам им 

показао како могу да буду далеко ефикаснији на управним одборима, али и 

најобичнијим састанцима.  

 

Ти конструктивни критичари, прерушени песимисти, неопходни су нам. И морамо их 

чувати.  Надам се да је пословни свет од 2007. до данас извукао неку поуку. Људи који 

су радили за Lehman brothers, и који су говорили да ствари не могу да иду тако у 

недоглед, етикетирани су као песимисти и добили су отказ. Људи који су говорили да ће 

2009. бити тежа него 2008. добили су критику да су песимисти. Вођен тим искуством, 

променио сам тактику. Када су ме питали каква ће бити 2011, говорио сам да ће бити 

много боља него 2012.  

 

Осим ако се економија заснована на мешетарењу, не замени економијом заснованом на 

производњи и извозу.  

 

Правило 70: Примените снагу оптимизма и у пословном свету. 

 

Правило71: Оптимиста увек постиже више, јер сматра да су препреке саставни део 

живота. 
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      Број 42 - Честитам, добили сте отказ! 

“Нисам ни сањао да ћу отпуштањем 67 људи на националној телевизији, постати 

још популарнији, посебно међу младом генерацијом!” - Доналд Трамп 

 

Незапосленост и откази  

Сигуран сам да већ свако од вас зна податак Републичког завода за статистику и 

Међународног монетарног фонда да у Србији дневно отказ добије 555 радника. 

Такође, да би се стање на тржишту рада вратило на време пре кризе, биће потребно 

најмање седам година. Плус, по стопи незапослености смо најгори у Европи. Од 

октобра 2008. је изгубљено 400.000 радних места. Али сви ти отпуштени нису главни 

јунаци овог текста. Његови главни јунаци су Доналд Трамп и људи у фирмама који су 

задужени да дају отказе.  

 

Доналд Трамп сигурно не чита GM, али је мени веома интересантан јер је постао 

светски популаран као неко ко хладнокрвно дели отказе. У овом тексту често ћу га 

цитирати. Домаћи директори и руководиоци људских ресурса су заслужили главну 
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улогу, јер они су били ти који су месечно отпуштали око 17.000 људи. Тај процес је 

очигледно добио свој замах и може се очекивати нова армија отпуштених, тако да је 

овај текст стигао у право време како би им олакшао тај напоран посао. Велики број 

директора лично познајем и знам да нису уживали у том послу. Када бих дошао код 

њих, увек би ми у пола гласа рекли да су морали да смање трошкове и да отпусте неке 

људе. Једна од њих ми је рекла да јој је процес, када је у четири ока морала да отпусти 

400 радника фабрике, било најгоре искуство у животу. Она је врсна правница и већину 

тих људи је лично познавала. Шта је све прошла са њима последњих 20 година, али 

страна компанија је дошла на наше тржиште, купила фабрику и угасила производњу. 

Где је ту логика? Па наравно да је има.  

 

Компанији је потребно ново тржиште, а не стара фабрика и радници. Имају они и 

производ, и искуство, и маркетинг. Њима не треба фабрика. Иначе веома чест случај је 

да компанија овлада тржиштем тако што купи домаћу компанију, угаси њене брендове, 

а веома често и читаву производњу. Питао сам је како се спремила да даје све те отказе, 

одговорила је: „Како сам знала и умела.” Управо то и јесте проблем: Дивни људи у 

људским ресурсима се емотивно вежу за своје колеге и онда, у неком тренутку, треба да 

их „пошаљу на губилиште!”  

У овом тексту чућете неколико цакица, а комплетна процедура „како се даје отказ“ део 

је једнодневног тренинга.  

 

Шта радити када посао постане израбљивање? 

„Да, отпустио сам пуно људи! Генерално, волим да отпуштам људе, јер је то увек љигав 

задатак. Али отпустио сам пуно људи!”- Доналд Трамп. Другу причу сам чуо од жене 

која је нова у телемаркетингу једне банке. Даноноћно учи све услуге, што није баш 

једноставно. Уобичајено банка има између 150 и 250 различитих услуга и производа.  

 

Ми клијенти то не морамо да знамо, не морају чак ни службеници банке који раде по 10 

година, али она у телемаркетингу мора. И ради под великим страхом од грешке. У 

последњих месец дана осморо људи је добило отказ на њеном спрату. Питам је како 

одржава добру комуникацију на послу? Каже ми да сваког дана броји сате и минуте 

када ће посао бити готов, а она кренути у свој „прави” живот. Веома често ради и 

прековремено. Посао у кол центру је изузетно напоран и нигде у свету људи га не раде 

по осам сати дневно. Она га ради, и још веома често има и прековремене сате. Питао 

сам је шта би урадила ако би прековремени рад постао константан. „Па ништа, морала 

бих и то да прихватим! Издржавам породицу.” Њен одговор ме је подстакао на нова 

питања: „А шта ако би константни прековремени рад трајао 10 сати?” „Прихватила бих 

да радим!” -  био је њен одговор. „А ако би трајао 12 сати?” „Морала бих да 

прихватим!”  
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Да скратим причу, њен коначан одговор је био: „Ја бих сама дала отказ само ако би 

константни прековремени рад био 14 сати!” Ово показује да је HR у тој банци „урадио 

свој посао” приликом тестирања кадрова и израде психолошког профила. Нашли су 

управо оно што су и тражили: Вредна, мирна, трпељива..., коју можеш да газиш колико 

год је потребно, а која ће све то прихватити.  

 

На крају, довољно је да јој повећаш радно време на 14 сати дневно и она ће сама 

отићи. Само ме интересује шта би требало да се деси да и она послуша савет Доналда 

Трампа који каже: „Када те неко изазове, узврати му. Буди снажан, буди тврд!”  

 

Како поступити фер приликом отпуштања радника 

 

Запослени мора након састанка да има јасну слику да је добио отказ. Веома често 

људи добијају информацију „на кашичицу”. Чињеница да свако од нас тешко може да 

поверује да се то баш њему може десити, само утиче на могућу збуњеност. Поготово 

јер људи у тим тренуцима селективно чују. Изрази типа: „Мораћу да размислим”, 

„Биће тешко”, „Померићемо Вас”, само људима дају лажну наду да можда, ипак, они 

неће бити ти који ће добити отказ.  Познати су примери да су људи након разговора на 

коме је речено да ће бити „померени”, изашли са идејом да ће добити други посао. 

Будите директни и јасни у комуникацији. Немојте прихватати борбу и правдање да ли 

сте ви добар директор или нисте. Вратите лоптицу на то да се сада ради о њима, а не о 

вама. Нека састанак буде кратак. Не зато што још толико људи треба отпустити, већ 

зато што све оно што треба да се каже, стаје у неколико краћих пасуса.  

 

А слушајте сада ово: Жена ради код мобилног оператора. Успела је да магистрира са 

темом о телекомуникацијама, али ни то није гаранција да ће задржати посао. Њен шеф 

има вишу школу и  управо је њу предвидео за одстрел. На  разговору код HR 

руководиоца, добила је похвалу као је она одличан службеник. Наравно HR јој је рекла 

да је апсолутно разуме и да зна како се она осећа, али  сада је криза и  неко мора да 

оде. Јесте да се њих две знају већ пет година и да она перфектно говори и енглески 

језик и управо због тога за њу неће бити проблема да нађе нови посао. Толико има 

иностраних фирми којима су потребни преводиоци! Да ли препознајете које све 

грешке је направила колегиница из HR-а?  

 

’Ајмо редом: 

 

Реченице типа: „Ја знам како се ти осећаш!” Некоректне су  и нетачне. Ако кажемо 

некоме да знамо како се он осећа у тренутку када добија отказ, показујемо да себе 

стављамо на прво место, па тек онда особу којој дајемо отказ. Исто се постиже и са 

реченицом: „Ја ово не волим да радим!” Особу која добија отказ баш брига да ли ми у 

томе уживамо или не.  
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Ми који никада нисмо добили отказ не знамо како се неко ко је добио отказ заиста 

осећа. Замислите човека коме је цела породица погинула и неког ко му каже: „Знам 

како се осећаш!” 

 

Следеће, каква је сврха давати комплименте типа: „Ти си одличан службеник”? Ово је 

и најчешћа грешка. Хиљадама година жене су се навикле да „зашећере” горку пилулу 

констатацијама типа: „Ти си младић којег би свака девојка пожелела, али...” Па ако је 

неко одличан службеник, што му дајеш отказ? Човек, односно жена, само ће добити 

збуњујућу потврду да све оно за шта је сматрао да је добро и друштвено прихватљиво, 

за њега није корисно. Колико пута сте у животу помислили: „Боље да нисам слушао 

родитеље!”  

 

Урадила је доста и добрих ствари. Пре свега отказ је дала у четири ока. Мада, велики 

број људи сугерише да се отказ увек даје у друштву још неке особе, која би била 

сведок. Али овде се мисли да је ипак коректно да се људима у лице каже да су добили 

отказ. Велики број људи од споменутих 400.000 отказ је добило писаним путем. 

Очигледно да су се правници водили идејом да је све урађено по Закону, са све поуком 

о правном леку. Или има још и горих ситуација, када су људи обавештени и-мејлом, 

односно телефоном. У времену савремених телекомуникација само је питање дана 

када ће неко добити отказ путем смс-а. Дајући некоме отказ у директном разговору, 

макар му исказујемо дужно поштовање.  

 

Тачно је да је колегиницу претходно упозорила да се може очекивати отказ. Сигуран 

сам да свако од нас схвата да се време у којем се ми налазимо идеално може 

представити метафором игре музичких столица, коју смо играли као деца. Увек је 

једна столица мање од броја играча. И само је питање времена када ћемо ми остати у 

ваздуху и прикључити се оној групи од 554 којима је данас судњи дан. Велики број 

људи до последњег тренутка није био свестан шта им се дешава. Знам фирму у којој 

је директор продаје људима у петак рекао да током викенда направе план продаје за 

2011. годину, а у понедељак им рекао да су сви они добили отказ.  

 

Некада смо се дивили филозофији Акира Морите који је рекао да компанија треба да 

дели и добро и зло са својим запосленима. Данас су неки нови ветрови који кажу: 

„Немојте се играти судбином компаније штитећи запослене који нису довољно 

профитабилни!“ Или што би рекао Доналд Трамп: „Понекад, губећи битку, схватите 

да да сте пронашли нови начин да добијете рат.” Мислим да је крајње себично од 

отпуштеног радника да не схвата „ширу слику” и да ће његовим отпуштањем 

компанија остварити нови корак напред.  

 

Идеја овог текста је била да олакшам посао свима који ће у будућности давати некоме 

отказ. Колико је то важно показује и чињеница да су је директори изабрали као тему 

за састанак клуба „Лакше на послу” који је био одржан у априлу.  
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Заједнички смо поделили искуства и дошли до најквалитетнијих решења.  

 

А у исто време и онима који ће добити отказ ће бити лакше. Далеко је боље да се 

„егзекуција” изведе професионално, него да се жртва мрцвари, парче по парче.  Што 

би рекао Доналд Трамп: „На крају, оцењујете се не на основу труда који сте уложили, 

већ на основу онога што сте постигли!” Ова реченица би се веома лако могла 

применити на многе људе који управљају нашим животима, али они и онако не читају 

GM, па нема сврхе да им говорим.  

 

Али зато Доналд Трамп има реченицу и за њих: „Један од кључних проблема 

данашњице је тај што је политика постала срамота, тако да добри људи не иду у 

власт!” 

 

Правило 72: Када дајете отказ, будите кратки и јасни. 

Правило 73:  Ако нисте били у „његовим ципелама“, сигурно не знате како се он 

осећа 

Правило 74: Чак и приликом отказа, укажите поштовање службенику. 
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    Број 43 - Сви у покрет непрекидних 

малих промена! 

  

 „ Ваше активности имају вредност која превазилази вредност и сребра и злата!” 

- Енди Ендрус 

 

Уколико се икада будем бавио политиком, мој покрет ће се звати Покрет 

непрекидних малих промена. У програму ће на самом почетку бити две основне 

реченице. То су оне које свакодневно понављам док се бавим тренингом и 

коучингом: 

 

1. Понашања других људи могу променити једино променом сопственог 

понашања.  

 

2. Свакодневне мале промене доводе до огромних резултата.  

 

Током разговора користио сам технику којом они прво износе проблеме које имају, 

а онда те проблеме преформулишу у циљеве.  
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И као што се може претпоставити, са проблемима је ишло одлично. Свако је имао 

барем неколико примера из којих се могло закључити да је инострано руководство 

само сметња. Страни директори  немају поверења у наше људе. Не познају саму 

суштину њиховог посла, јер су, наравно, дошли из иностранства где је све дугачије. 

Тамо су клијенти мање захтевни него наши, плус имају више пара. Даље, инострани 

директори су сујетни, јер иако им ми кажемо шта треба урадити, они неће да нас 

слушају, а када им на крају кажемо где су грешили, они опет терају по своме и неће 

да признају да би било боље да су нас послушали.  

 

Све у свему, најпаметније би било да власници капитала поставе неког нашег за 

директора, а онда ћемо ми све то лепо средити. И тако једно 15 минута. Онда су се 

тренингу прикључили неки учесници који су били на неодложном састанку, али су 

веома брзо схватили да је ово иделана прилика да се ослободе стреса који су им 

набацили инострани руководиоци. И било је ту још неких пет минута изношења 

проблема са којим се они сусрећу.   

 

А онда су преформулисали те проблеме у циљеве и веома брзо схватили да је доста 

тога под њиховом контролом. И управо ту је место за ону прву реченицу. Понашање 

других људи могу променити једино променом сопственог понашања. Ако желе да 

промене понашање иностраних директора, неопходно је да промене сопствено 

понашање.  Изгледа да је то најтеже, јер ми смо савршени. Свакодневно умиремо од 

лепоте и памети. Овде је и смишљена пословица „Када би се главе котрљале низ 

брдо, свако би за својом трчао!”  

 

То је заиста наш највећи проблем. Сматрамо да смо најпаметнији и да нам само 

треба новац да реализујемо своје замисли. А како то изгледа у пракси, гледамо 

деценијама. Посматрајући свеопшту секирацију и бригу наших људи због 

катастрофе народа Јапана, непрекидно понављам да они нису за жаљење него ми.  

 

Јер они људи имају визију и спремни су да се непрекидно прилагођавају, односно 

мењају. Ми смо народ без визије, неспреман на промене.  Зато ће најтеже бити 

гледати како ће Јапан џиновским корацима да се опорави, а ми ћемо и за десет 

година бити овде где смо и сада. Неспремни да мењамо сопствено понашање како 

бисмо променили понашање других људи.  

 

И ту долазимо до друге реченице која је по мом мишљењу једино решење у 

катастрофи која је очигледно далеко више задесила нас, него Јапан. Свакодневне 

мале промене доводе до огромних резултата. Промене јесу мале, али је цакица у 

томе да се оне свакодневно примењују и унапређују. Замислите Србију у којој би 

једна мала промена била, рецимо, да људи престану да бацају опушке по улици, већ 

да се стрпе до следећег ћошка где је на стубу закачена канта.  
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Да ли ова промена изазива велики ментални или физички замор? Не. Човек само 

треба да замисли да се налази у стану и да опушак треба да баци у пикслу која је на 

улици у форми канте. И то је то. Или друга мала промена: : Људи када устану прво 

треба да попију чашу воде, собне температуре и након тога да доручкују. И то је то. 

Никаква велика филозофија. Само мала промена у понашању. И тако из дана у дан.  

 

Човек који ујутро попије чашу воде урадио је најбоље за свој организам. А 

доручкујући, што каже др Зоран Илић, обезбедио је гориво за добар деодана. Јер као 

што ауто не може без горива, тако и наше тело не може без хране. Мале промене су 

чудо. На њих је у савременој историји, колико ја знам, први скренуо пажњу физичар 

Едвард Лоренц. Он је изучавао законитости у теорији хаоса. Није радио у Србији, 

мада бисмо му ми били идеална лабораторија. Мењао је почетне услове у систему 

диференцијалних, нелинеарних једначина везаних за модел временске прогнозе.  

 

Уочио је да се малим променама, резултат драстично мења. Крива промене у односу 

на различите почетне услове, коришћена касније у теорији хаоса, има облик лептира, 

па је тако овај генијалац и назвао своју теорију. Само да поновим због чега ми је ова 

теорија изузетно важна. Сигуран сам да су промене код нас, али и било где другде 

неопходне. Чак и Американци који су измислили пословицу: „Ако није сломљено, 

немој га дирати”, сада су је преформулисали у: „Ако још није сломљено, поломи га!”  

 

Да подсетим да скоро свака успешна политичка кампања у свету сада има за 

лајтмотив реч CHANGE (промена). Такође, уверен сам да је те промене неопходно 

уводити тако што ће се ићи малим, али свакодневним корацима. За разлику од неких 

лидера који су прескакали степенике, па им се то обило о главу. Свакодневне мале 

промене. И само тако можемо постићи велике резултате.  

 

Мала промена може дати велики резултат 

На тренинзима користим један симпатичан пример: Амерички град Пасадена. Као и 

свуда у свету возачи су били изузетно немотивисани да плаћају паркинг. Тротоари су 

јавно добро и плаћати и најмању суму новца, изгледа као да вам је новчић упао у 

шахт. И онда су се градске власти досетиле. На сваки паркинг часовник залепили су 

малу налепницу на којој је писало: „Плаћајући паркинг ви инвестирате у изградњу 

наше градске библиотеке.” Је ли промена мала? Мала колико може бити једна 

налепница на паркинг часовнику. Да ли је дала резултате? Наравно. Људи су били 

поносни јер су знали да плаћајући паркинг место, инвестирају у библиотеку.  

И како на то реагују учесници тренинга? Исто као да сам им испричао добар виц. 

Истог момента неко ће се јавити са коментаром: „То може у Америци, али ми смо 

Србија!” 

 

Наравно, ту иде мој спремни наставак приче, који се зове Ариље.  
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Пример исплативе мале промене код нас  

„У срцу Шумадије живи градић за који многи кажу да је Швајцарска... НИКО у Ариљу 

не зна када је овде боравио Бог, али сви знају да им је баш он даровао ово парче 

света.” 

„Земаљски рај”, каже Драган Јојић. „Шта год у њиву убодеш, роди. И људима је 

подарио бистар ум и руке као лопате.” 

„Не ради само онај ко не може или неће”- каже Маја Живић.  

Имају они причу и о старом млинару који је предвидео у Ариљу домаћинску кућу за 

Европу.  

 

„И даље од Европе”, додаје Мидо Ђукић. „Наша малина је одавно чувена на светском 

тржишту. По укусу и сочности, краљица међу малинама.”  

 

И тако даље представљају себе становници Ариља на интернет презентацији. Лако им 

је сада када су центар производње малине у Србији, која је од извоза овог воћа прошле 

године зарадила 200 милиона долара. Наш потенцијални род малине је између 80.000 и 

85.000 тона годишње.  Да ли је тако било одувек? Малина се у Ариљу гаји тек нешто 

око пола века. И сећамо се како је кренуло. Било је пуно скептицизма. У крају у коме 

царује „најслађа шљива на свету“, пожегача, неко је понудио сељацима да гаје малину. 

И наравно да нису прихватили. Као и свуда у свету, село је простор најмање спреман 

на промене, али неко је био спреман да направи малу промену. И та промена му се 

исплатила.  Онда је направио још један корак у истом правцу, и још један и тако све до 

данас, када је Србија други произвођач малине у свету, а у Ариљу се малина 

плантажно гаји на хектаре. А све је кренуло са малом променом. Као када лептир 

махне крилом.  

 

Сада погледајте сопствену фирму и кажите да ли се и на њу могу применити поменута 

дваправила: 

Понашања других људи могу променити једино променом сопственог понашања.  

Свакодневне мале промене доводе до огромних резултата.  

Сигуран сам да смо сагласни да могу, а што је још важније, примена ових правила је 

неопходна.  

 

Ко мисли да ће се сви други променити, а да ће он остати исти, гледајући до краја 

године, испада из бизниса.  

 

Једно од мојих највећих пословних задовољстава је то што знам да сваким тренингом 

и коучингом учествујем у променама људи и фирми са којима радим. Као у оној 

поруци Махатме Гандија: „Буди део промене коју желиш да видиш!” 

 

Правило 75: Да бисте променили понашање других, прво промените себе. 

 

Правило 76: Успех се постиже једино малим, али свакодневним променама. 
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Број 44 - Како да останете здрави у 

болесном друштву? 

“Онај ко рано устаје, не мора да иде код доктора.” – Кинеска пословица 

 

 

Ко (још) рано рани.. 

 

Постоји једна ствар у којој сам целог живота у мањини. Рано устајем и рано 

лежем. Они који ме не познају добро, када ме позову ујутро око 9.00, обично ме 

питају да ли је рано. Неки други, када им кажем да цео живот лежем пре поноћи, 

сажаљиво ме гледају, јер за њих прави живот је тек после поноћи. 

 

Једноставно, то сам ја. Волим да устајем рано и уживам у новом јутру. Видим да рано 

устајање сада препоручују сви часописи који пишу о здравом живота, па да додам 

нешто што се може односити на пословне људе. Све већи број студија показује да су 

јутро и преподне делови дана када смо најпродуктивнији. Како да те 

најпродуктивније делове дана искористимо на најбољи начин?  
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Прво је устајање. У сваком филму или ТВ реклами буђење је процес у којем неко, још 

увек крмељив од синоћне теревенке, тражи будилник како би га искључио. Наравно 

да треба урадити нешто сасвим супротно. Што пре устати. Један диван дан је пред 

нама.  

 

Чим устанете попијте чашу или две обичне воде, собне температуре. Овај савет сам 

пре неколико година чуо од др Зорана Илића. И од тада их непрекидно срећем у 

разној литератури. И савет и Зорана.  Углавном говоре о утицају воде на вискозитет 

крви и ослобађању организма од ноћу наталожених токсина. Ту воду попијем пре 

прања зуба јер Кинези кажу да је неопходно то што нам се скупи у устима током ноћи 

вратити у организам. А када се ради о Кинезима, сигуран сам да су потпуно у праву. 

Да их још мало цитирам: „Онај ко узима лек, а занемарује дијету, троши докторово 

знање.”  

 

Након овога, следи прање зуба и одржавање хигијене.  

 

Следећи идеални корак за пословни свет би било вођење љубави. Има ли лепшег 

почетка дана? Наравно да нема, само је потребно да имате поред себе особу која 

такође дели са вама те емоције и/или има такав биоритам. Уколико нисте те среће, 

шта да вам препоручим? Погледајте мало око себе, по комшилуку. Таман можете 

спојити лепо и корисно. Одџогирати до неког ко ће умети да цени ваш труд, а увек 

вам је при руци ваш кућни љубимац. При томе не мислим на златне рибице,  папагаје 

и чинчиле, већ на нешто веће. Нешто што можете прошетати испред зграде. Ако 

ништа од тога немате, остајете сами себи, што ће рећи тегове у руке, па вежбајте 

склекове, чучњеве, прегибе и слично. Али и ту има ограничења. Водите рачуна о 

оптерећењу коме излажете свој организам. Током ноћи наше кости, а пре свега кичма 

су прилагођени одмору. Јака јутарња оптерећања могу довести до повреде. Наравно 

увек је потребно прво загревање мишића, а након вежбања истезање мишића. 

Истезање је неопходно због довођења мишића и нормално стање, пумпања крви, а 

благотворно доводи и до снижења холестерола ако се ради након јоге или пилатеса. 

Истезање након вођења љубави нико није спомињао.  

 

Дај нам Сунца 

 

Следеће је гледање у Сунце. Тај процес је код нас пре неколико година био медијски 

представљен, само кроз објашњење ТВ гледаоцима да се не саблажњују када рано 

ујутро или у касно вече виде људе који стоје окренути ка сунцу и гледају у њега. У то 

време овде је и гостовао човек који већ неколико година живи искључиво од сунчеве 

енергије. Не знам зашто је код нас овај покрет схваћен тако површно, када би то била 

идеална прилика да велика већина грађана сачува своја финансијска средства. Уместо 

да једу и троше, гледали би у сунце и акумулирали и новац и енергију. А свако ко је у 

рано јутро гледао у сунце, или макар се окренуо према њему, осетио је како му се цео 

организам испуњава енергијом.  
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На ово се идеално надовезује и следећа фаза коју би неки назвали медитација, а ја је 

просто зовем уживање неколико минута у самоћи и миру. Поклоните себи тих 

неколико минута размишљајући о томе како вам куца срце, како вам крв напаја сваки 

део тела и како вам се шире плућа.  

Наравно, све претходно нема сврхе уколико вам је укључен телевизор или радио 

апарат. Разумем људе који су некада укључивали радио да би у 7.10 чули Душка 

Радовића и „Добро јутро, Београде”.  

 

Али данас укључити радио или ТВ значи пустити у главу море глупости за које је 

идеја водиља „бели зуби, одмах!“ или „слетео аутобус у Индији – преко 130 мртвих“  

Прошлог месеца сам имао тренинг у Нишкој Бањи. Када сам се пробудио, рука је 

сама пошла ка ТВ управљачу, али сам је моментално повукао и отворио прозор. Пет 

минута сам уживао у песми птица, коју сам снимио. Након тих пет минута осетио 

сам невероватну снагу за тренинг који ме је чекао. Како тај снимак изгледа можете 

послушати на адреси: http://soundcloud.com/coachonskype 

 

Након тога, гледајући у планер за данашњи дан, прођите визуелно кроз све задатке 

које ћете имати. Замислите најбољи могући исход и задржите то осећање у себи.  

 

Већ чујем оне који кажу: „А шта је са нама који имамо децу?” Па, може ли се 

замислити лепши почетак дана него када вас дете пробуди. Моментално схватите 

неважност свих оних људи о којима нам непрекидно говоре са ТВ-а. Ви имате мисију 

да васпитавате и усађујете вредносни систем у њих, да уживате у њиховом 

одрастању. Ако вам то није довољна мотивациона инјекција за цео дан, послушајте 

комерцијалисту Данила Копривицу, који ми је на једном тренингу рекао: „Ујутро, док 

моја ћеркица још увек спава, ја ставим прст у њену шаку. Она то осети и стисне мој 

прст. Тај њен стисак ми даје снагу да цео дан возим кола по околини Београда и 

„ширим асортиман“ наших производа.” Сад замислите зашто је он један од најбољих 

комерцијалиста.  

 

Прво фруштук 

 

Наравно да ћемо пре одласка на посао доручковати. Има људи који ујутро попију 

само кафу и то је то. Све до доласка кући. Па, може и то. У свом животу свега сам се 

нагледао. Може ли празна врећа да стоји? Може ли ауто да иде без бензина? Може ли 

да води земљу неко ко није у животу водио ни обичну трафику? Наравно да може, али 

су резултати погубни.  

Дакле, ујутро прво доручкујте. Неко воли да измиксује воће и поврће и направи 

калоријску бомбу. Неко спреми мусли са млеком или јогуртом. Неко поједе бурек и 

може моментално да товари угаљ. Неко уместо кафе попије зелени чај и напуни се 

енергијом. Зелени чај је познат као антиоксидант, па самим тим има ореол носиоца 

здравља.  
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Надам се да сам споменуо све што је требало и сада можемо да кренемо са послом. 

Знам да велики број вас пре посла има и фазу одласка на посао. Ја тих брига немам! 

Изборио сам се да радим са места у којем и живим. На тај начин уштедим сваког 

дана минимум сат времена, које искористим тако што могу сат времена дуже да 

радим.  

 

Али шта да раде они који се превозе до места на коме раде? Идеално би било да 

своје возило претворе у покретну библиотеку. Када сте у колима, увек имате избор. 

Можете да слушате музику, а можете да слушате и неко предавање и да се 

усавршавате. Ако нисте поборник учења за цео живот, можете да уживате у погледу 

на простор кроз који пролазите. Дрвеће, поља, зграде, па чак и новоградња, има 

своје непрекидне промене и можете уживати у њима.  

 

Наравно у свему томе можете видети и најцрње могуће ствари, али то је ваш избор. 

Ја тих брига немам, јер их препуштам радију, ТВ-у и писаним медијима. Само ми 

није јасно како неко може да остане здрав након неколико месеци излагања њиховом 

погубном ефекту?  

 

А посао? 

 

Доласком на посао, зауставићу се са предлогом активности.  Као што видите, 

направио сам мали јутарњи излет у онај део који се назива лајф коучинг. Ако га већ 

проповедамо, онда га треба и примењивати. Сигурно је да делује. И сигурно је да 

ћемо захваљујући правилнијем животу успети да будемо здравији. А још је 

Вергилије рекао: „Здравље је највеће богатство!” Управо то су неке мале промене о 

којима сам говорио у претходном тексту.  

 

Верујем да ћемо бити здравије друштво када свако од нас буде појединачно 

здравији. Чекајући да будемо здрави када нам друштво буде здравије – начекаћемо 

се.  

 

Наравно, прихватам да има и других стилова живота. Њихов мото је осмислиоRed 

Fox: „Они који фанатично јуре за здрављем, једног дана ће се осећати као будале 

док буду лежали на самртничкој постељи умирући од старости.” Али у томе и јесте 

лепота живота, што свако има свој избор.  

 

Правило 77: Искористите јутро као најпродуктивнији део дана. 

 

Правило 78: Физичка активност + правилна исхрана. 
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Правило 79: Нека Вам драге особе и породица буду мотив да постанете још 

успешнији. 

 

Правило 80: Избегавајте телевизију и остале медије који могу имати негативан 

утицај на живот. 

 

Правило 81: Рутинске ситуације претворите у прилику да се усавршите и 

научите нешто ново. 
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    Број 45 - Том Сојер по други  

пут међу Србима 

“Човек највише говори истину оног тренутка када за себе каже да је лажов!”  

Марк Твен 

 

У теорији бизниса и мотивације један од најчешће спомињаних ликова из 

класичне литературе је Том Сојер. Сећате се догађаја? Том је од тетке Поли добио 

задатак да окречи ограду. Задатак му се није свидео, али је ипак кренуо са кантама и 

четкама у рукама. То је привукло пажњу његових другара. Истог момента, Тому је 

синула идеја. Задатак је представио као врхунску забаву. У тој продаји је био толико 

добар да су му они чак и платили, а све како би и они могли да уживају у тако дивном 

проводу.   

 

Заиста, ово је једна од најважнијих лекција из бизниса. Представите људима њихов 

посао као забаву, и они ће тај посао радити као забаву. Од тога, па до следећег нивоа, 

само је један корак. Дакле, ако људима представите посао као забаву, они ће бити 

спремни да плаћају (или да буду веома мало плаћени) како би тај посао радили.  
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Српски Том Сојер  

Сада све то преведимо у нашу свакодневицу. Српски директор, Том Сојер, алијас 

Тома Шојић, схватио је да је довољно да организује групу младих људи који су 

спремни да наседну на причу о томе како плата у почетку мора да буде јако, јако 

мала, али чим фирма стане на ноге, плата ће бити већа, много, много већа. Овде се 

поставља логично питање како људи могу да буду тако лаковерни и да загризу ову 

удицу. Трик је у томе да су ти директори изузетно добри психолози. Нису читали 

књиге, јер „... они су завршили један много важнији факултет, а то је живот” На том 

факултету искоришћавање људске наивности је главни предмет, а схватање принципа 

како човек доноси одлуку је врхунско умеће. За вас који ово летње време користите за 

читање, ево скраћеног курса. Па да кренемо редом: 

  

1. Спремност на жртву. Већина нас је из породици усвојила идеју да се треба 

жртвовати ради нечег што ће бити касније. „Данас седиш и учиш, а сутра ћеш бити 

господин човек.” „Прво поједи месо, а после ћеш се засладити колачима.” Идеја да ће 

наше одрицање једног дана бити награђено, основна је идеја хришћанства. Наши 

људи (наивно) полазе од тога да ће њихова жртва и труд бити награђени, чак и када је 

све то усмено договорено.   

 

2. Компанија Über Alles „Не питајте шта држава може да уради за вас, већ шта ви 

можете да урадите за њу.” Ово су речи које је Џон Кенеди рекао у свом чувеном 

говору, 1961. године. Те речи имале су, и још увек имају, изузетно позитиван ефекат 

на људе широм света. Иако у сасвим другачијој ситуацији, и у сасвим другом 

времену, ово је веома успешно постала мантра, која се у Србији понавља више од 

деценије. Толико се понавља да су људи спремни да забораве нашу стару пословицу: 

„Не липши, магарче, до зелене траве!”. На нивоу компаније поменута мантра значи да 

од улазног интервјуа, па све до тренутка, када као жртва транзиције добијете отказ, 

треба да имате на уму да ви постојите због компаније, а не она због вас. Коме то није 

јасно компанија је спремила „шут карту” која је у неким компанијама, као у оној што 

на Новом Београду продаје аутомобиле, добила назив: auf wiedersehen.        

  

3. Питајте их и обманите их. Њима (нама) је то најчешће прихватљиво. У свету се 

навелико врше истраживања која ће потврдити оно што ће вам први наш човек кога 

сретнете на улици моментално рећи. Ако га питате да ли ће прихватити (изузетно) 

лоше услове рада, уз обећање да ће идуће године, или једног дана, бити боље, велика 

већина ће прихватити. Колега ми је испричао догађај са интервјуа у једној банци, где 

су га питали да ли би прихватио да првих 12 месеци ради бесплатно, док банка стане 

на ноге! Иначе, радило се о позицији директора! Најинтересантније је што он и данас 

размишља о томе да ли је исправно поступио, јер годину дана брзо прође, а онда би 

имао прилику да све то надокнади. За све оне који размишљају да ли је он добро 

поступио, имам на стотину прича у којима се дешава потпуно исти сценарио. Долази 

инострана фирма, сви су пуни ентузијазма и спремни да раде по 12 сати дневно. 

Односно не да су спремни него се то и подразумева. Раде под тим темпом две до три 
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године, и онда увек, али заиста увек, долази нови директор. Наравно, он сматра да све 

то може још боље и брже и мењач пребацује у виши степен преноса. Људи се већ 

комешају и најхрабрији обавештавају директора о усменом договору који су имали са 

претходним директором. Наравно, моментално добијају по носу и скрушено се враћају 

у кућицу. Настављају даље своју мизерију од живота или напуштају фирму огорчено 

покривајући фризуром магареће уши, које им неминовно расту.  

 

4. Због изузетне важности понављамо ову тачку! Питајте их. Сви ми који смо у 

продаји знамо да ћемо код великог броја људи добити „НЕ”, али „НЕ” је тренутак када 

продаја почиње. А директори у Србији су у овом случају изузетно добри продавци.  

Онима који су купили ову идеју, поручићу кроз речи, кога другог него Марка Твена: 

„Човек који носи мачку држећи је за реп научиће нешто што једино на тај начин може 

да научи!” Али коме ја говорим и пишем? Људи којима је продата идеја о 1.000 евра 

сутра ће поново стати у исти ред, са идејом да ће добити још 1.000 евра, зато што су 

прошли пут били послушни и нису се бунили.  

  

5. Референце, референце... Као и у свакој продаји, лакше ће вам бити да купите 

нешто када видите да је то исто купио неко ко је познат (на крају ће се испоставити- 

познат по глупости). Када су и сви други прихватили, тако познати или мање познати, 

да раде за мале паре, онда је стварно непатриотски (видели смо у тачки број два) да се 

ви буните. Овај притисак на људе је невероватан. И свако од нас је барем једном насео 

на њега. Ко је тај ко пре 11 година није имао осећање да ради нешто велико? Нешто о 

чему ће се генерацијама причати. Испоставило се да смо били у праву. Причаће се, али 

као предговор бестселера „Како смо сви заједно постали жртве транзиције?” Они који 

су нас у све то увалили, сигурно су на том животном факултету читали Марка Твена и 

жутим фломастером подвукли његове речи: „Све што вам је потребно су незнање и 

самопоуздање, и успех је загарантован!” 

  

6. Још референци! Пријатељ мога пријатеља кренуо  је у овај посао и сада сваког 

месеца добија ... €€€$$$. Свако од вас је чуо ову причу. И тачно је да има компанија у 

којима се заиста десио преседан. Људи су се жртвовали и сада су сви срећни и 

задовољни, на челу са њиховим директором који је већ 20 година на челу сада већ 

велике компаније, а све је кренуло из оне мале гараже у којој је сада музеј и у који 

долазе гости широм света да се диве српском чуду из мале, али вредне, вароши из срца 

Шумадије... То што се десило једном, може да се деси и мени. То је иста она навлака 

којом Лутрија Србије навлачи људе на дрогу која се зове коцка. Јесте да је Марк Твен 

рекао: „Све генерализације су нетачне, па и ова!”, али Достојевски је написао 

„Коцкара”. Кога понесе идеја да је добитак само на корак од њега, спреман је да прода 

душу ђаволу, односно да ради 12 сати дневно зато што ће идуће године сигурно бити 

боље! 
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 7. Те две феноменалне речи: „ЗАТО ШТО!” Психологија је далеко важнија од 

машинства. Да бих ово схватио, изгледа да сам прво морао да завршим машинство. Али 

када сам то схватио, никада више машинство нисам узео у руке, већ искључиво књиге 

које кроз психологију објашњавају понашање других људи. Једном када људи добију 

информацију да се нешто догађа ЗАТО ШТО се нешто друго десило, њихов мозак је 

задовољан и најчешће нема више питања. Бугарска фима којој сам пронашао кадрове 

редовно касни са плаћањем. И када сам их питао да ми објасне ситуацију, добио сам 

одговор да су кренули са послом и да они мени нису платили ЗАТО ШТО и њима друге 

фирме дугују. Е па онда ништа. Што је најгоре, све звучи логично и какав бих ја то био 

човек када бих сада инсистирао да они још и плате. Лепо су ми објаснили ЗАТО ШТО. 

Наравно да сам ову ситуацију превазишао, али то је тема неког другог текста. У случају 

фирми ово гласи: „Немамо пара да вас платимо ЗАТО ШТО тек крећемо са радом!” То 

што је компанија након 50 других земаља напокон дошла и код нас и што је зарадила 

милијарде долара, није наше да питамо. Лепо смо добили објашњење да „Нема пара 

ЗАТО ШТО тек крећу са радом”.  

 

8. Басна о гаврану, лисици и сиру. Нема свако прилику да ради у тако познатој (српској 

или светској) фирми. Испаде да сте почаствовани што ћете радити за мале паре. „Ваше 

карактеристике и искуство су нешто чиме смо импресионирани.” „Одабрали смо Вас јер 

сте заиста најбољи, по свим критеријумима!” Ово су тренуци који су гаврана натерали да 

пропева. Наши директори би натерали и лисицу! Ласкање је убитачна тактика при 

остваривању утицаја. Тај предивни осећај да смо нешто посебно, допушта нам лудост да 

будемо искоришћени. Или што би рекао Марк Твен: „Могу два месеца да живим само од 

доброг комплимента који примим!” 

 

Да станемо код ове осме тачке. Има их још, али сигуран сам да је свако од вас извукао 

поуку. За максимални рад који пружате, тражите надокнаду сада. Све оно што се прича о 

лепој будућности, биће једног дана, тада особа са којом сада причате, биће ко зна где.    

 

За крај, ево још једне летње теме. Пословни резултат врхунских директора компаније 

„Галеника” подсетио ме је на причу која кружи међу консултантима, програмерима и 

свима нама који према мишљењу многих „продајемо маглу” у земљи Србији. Нама је 

ближа дефиниција да продајемо знање, а наравно да је и за ту област Марк Твен  

смислио изреку која гласи: „Знање се углавном мери оним што нисмо научили!” Добар 

број нас је научио и ову изреку, али и доленаведену причу.  

 

Како почетник програмер, консултант, веб дизајнер, ____________ (дописати по избору) 

продаје директорима у Србији.  

Почетник: „Добар дан.” 

Српски бизнисмен: „Добар дан, шта ’оћеш?” 

Почетник: „Радио бих веб сајт, консалтинг, маркетинг, ...  за Вашу фирму!”  

Српски бизнисмен: „А колико то кошта?” 
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Почетник: „Па, сајт (консалтинг, маркетинг, ...) бих урадио за 300 евра..., мислим ако 

није пуно?” 

Српски бизнисмен: „То је скупо, имам клинца (комшију, другара), ...  који ће ми то 

урадити за 100 евра и још ће да пева! 'Ајде бриши, нема овде посла за тебе!” 

 

Почетник оде и чека 2020. када ће овде да тече мед и млеко, а у међувремену кука како 

му се нису исплатиле године које је провео буљећи у екран, како овде нико не цени 

знање и узалудно чека да га неко, ко уме да цени његов рад, позове из иностранства и 

понуди му милионе.   

 

После извесног броја година, почетник се или пропије или га неко научи како се ради 

посао. Сада је он искусни програмер, консултант, веб дизајнер, ____________ 

(дописати по избору) и заиста продаје директорима у Србији.  

 

Продавац: „Добар дан, имам пословни предлог за Вас како можете лепо да зарадите!”  

Српски бизнисмен: „Добар дан, седите, кажите, али прво да видимо шта ћете да 

попијете...” 

 

Продавац: „Видите, ја се бавим програмирањем, маркетингом, консалтингом, 

израђујем скулптуре...” 

Српски бизнисмен: „Добро, и како се ја уклапам у све то?” 

 

Продавац: „Па мени је доста за веб сајт, консалтинг, маркетинг, скулптуру ... да 

платите 1.500 евра,  али ако уплатите 25.000 евра онда сте баш на добитку, јер ја ћу 

рачуном оправдати паре које ми уплатите. Наравно ја ћу Вам те паре дати у кешу, у 

неколико месечних рата. Узећу својих 1.500 евра и још 1.000 евра  за трошкове пореза 

и остале дажбине. Најважније да сте Ви добили у кешу 22.500 евра ! Је л’ смо се 

договорили?” 

Српски бизнисмен: „Живели!” 

Ако Вас је овај текст забавио, постигао сам циљ. Одморите се, и накупите батерије, јер 

нас све чека једна пословно узбуркана јесен, која ће брзо проћи, и сачекаће нас једна 

дуга пословна зима, која ће великом броју људи показати пун смисао наше народне 

пословице: „Што се криво роди, то се не исправи!” Наоружајте се знањем, 

успостављајте контакте у иностранству и извозите све што можете. Будите храбри, јер 

више немате чега да се плашите. Што би рекао Марк Твен: „Урадите ствари којих сте 

се највише плашили и тај страх ће умрети.” 

 

Правило 82: Представите људима њихов посао као забаву, и они ће тај посао 

радити као забаву. 

 

Правило 83: За максимални рад који пружате тражите надокнаду сада, све остало 

води ка манипулацији.  
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Број 46 - Оптимисти су најгори 

“Оптимизам је кад неко упорно тврди да је све добро, када је све лоше." 

Општеприхваћена дефиниција оптимизма у Србији  

 

Када оптимизам има оправдање? 

 

У протеклих неколикомесеци било је доста приче о оптимизму. Сви ми осећамо да 

нам је оптимизам неопходан, а опет кад год се неко појави у медијима и започне 

одговор на питање реченицом: „Наравно, ја сам оптимиста...”, у највећем броју 

случајева сам помислио: Ево га још један продавац магле. Тотално нереалне су ми 

биле и приче о лепоти живота у Србији које су препричавале како је неко направио 

џем својој породици, или како се цела породица срећно шетала поред Дунава. А опет, 

па зар није то смисао живота. Правити храну и замишљати најмилије како у њој 

уживају. Шетати се поред неких непролазних лепота и са драгим особама 

изграђивати исто тако непролазне животне вредности. Наравно, тотално су ми биле 

стране приче новинара који су се борили против тог налета оптимизма, јер за узврат 

нису нудили ништа паметно. Додуше, неко ко 20 година пише о злу, не може видети 

лепоту чак и када би га у рај одвели. Али песимизам дефинитивно није прихватљиво 

решење. Њих је најбоље описала бесмртна Хелен Келер: „Никада песимиста није 

открио тајну звезда, или пловио до непознате земље, или отворио нови рај за људску 

душу.”  
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Дакле, очигледно сам имао једну ситуацију коју сам желео да разрешим. Поготово, 

што сви људи који ме познају у мојих првих пет особина, сигурно би ставили 

оптимизам. И како онда може да ми смета када неко говори оно шта ја говорим, 

радим и у чему уживам? Додуше, не спремам џем, али разумели смо се.  

 

Када човек себи постави тако важно питање, његов мозак, као интернет претраживач,  

непрекидно ради све док не пронађе одговор. Пронашао сам га у једној од књига коју 

сам летос прочитао. Аутор Џејмс Колинс је имао прилику да интервјуише чувеног 

америчког вицеадмирала Џејмса Стокдејла, који је иначе познат по томе што је током 

рата у Вијетнаму био највише рангирани заробљеник. Показао је изузетну чврстину у 

затвору, која је ишла дотле да је жилетом резао лице како га не би могли снимити 

камером и приказати како је кооперативан.  

 

Ево шта он каже: „Никада нисам изгубио веру у успешан крај приче. Никада нисам 

сумњао, не само да нећу изаћи него сам знао да ћу све превладати и да ће на крају то 

постати искуство које ће утицати на догађаје у мом животу, што, у ретроспективи, ја 

не бих мењао”. 

 

Овај део је класична и очекивана прича из заробљеништва, али оно што следи је за 

мене суво злато и зато желим да га поделим са вама.  

На следеће питање о томе ко није успео да „преживи” Вијетнам, Стокдејл је 

одговорио: 

 

"О, то је лако, ОПТИМИСТИ. То су били они који су рекли: „Сигурно до Божића 

идемо кући!” И Божић би дошао и отишао. Онда су рекли: „Идемо кући до Ускрса”. 

И Ускрс би дошао и отишао. И Дан захвалности и поново Божић, а ми смо и даље 

били у логору. И тако је било све док им срце није препукло.“ 

Када сам ово прочитао моментално сам направио паралелу са нашим друштвом. На 

све стране имамо оптимисте који нам говоре како смо: „...изашли из кризе, само се то 

још не осећа” или како ћемо: „...бити чланови ЕУ 2005, 2008, 2012, 2020.” и слободно 

наставите низ. У исто време раде потпуно исте ствари које су нас у ову катастрофу и 

довеле. Потпуно исто се дешава и у привреди.  

 

Често срећем директоре који су моментално спремни да се жале на ситуацију. Када 

их питам шта они раде у својој фирми како би ми се променило то стање, добијам 

ћутање и наставак причања о проблему у привреди. Очигледно, потребно је радити 

нешто другачије. Јер радити исте ствари, а очекивати другачије резултате, 

дефиниција је лудила.  

 

У том лудилу, можете бити оптимиста колико год хоћете, али очигледно, потребно је 

радити другачије. Не више како нам се саветује, „Када бисмо сви радили 10% 

више...”, већ другачије.  
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Како остати оптимиста упркос свему? 

Па где је онда решење и како бити оптимиста, а да ти на крају не пукне срце? Овај 

паметни официр има и ту одговор: „Ово је веома важна лекција. Никада немојте 

изгубити веру да ћете на крају успети. Дисциплиновано се супротставите 

најбруталнијим проблемима ваше стварности, какви год они били!”  

 

По мом мишљењу кључне речи су: Дисциплиновано, супротставити се и проблеми. 

Наравно да бисмо сви ми којима је коучинг стил живота уместо друге две речи 

употребили речи акција и циљ, али опет, битно је да разумемо шта нам је Стокдејл за 

живота поручио. 

  

Поставимо јасан циљ, будимо свесни да ће пут до тог циља бити изузетно тежак и 

сместа кренимо у спровођење акционих корака. Уз дефинисање реалних рокова, ово је 

класика која је позната свима који се баве коучингом као стилом рукодођења.  

 

Додао бих још две ствари. Прва је да је потребна ОДЛУЧНОСТ. Годинама се код нас 

неговао култ директора који одуговлачи са доношењем одлуке. Наш народ има пуно 

пословица на које су се они ослањали. Јутро је паметније од вечери. Десет пута мери, 

па једном сеци. И доста сличних. Данас је време када је потребно брзо донети одлуку, 

јер и одлагање одлуке је такође одлука. Само што за све то треба сносити и последице. 

Директори су навикли да су пре за доношење одлуке ишли у комитете, данас чекају 

смернице партија и тако у недоглед. А конкуренција их претекне и онда седе и кукају.   

 

Друга ствар је нешто што се не спомиње толико често у литератури. Можда зато што 

се подразумева. Мислим на ОДАНОСТ. Сви који учествују у активностима, морају 

бити посвећени и одани циљу који је постављен. У компанијама, па и у држави, веома 

често видимо да има људи који имају сасвим другачије циљеве и који заступају туђе 

интересе.  

 

Такве људе треба истог момента, када се утврди њихово деловање, уклонити из 

компаније и све чланове колектива упознати са њиховим радом. Очигледно да тако 

треба поступити и у држави.  

 

Реалан оптимизам 

 

Да закључим оптимизмом о оптимизму. Очигледно да оптимизам није када се 

затварају очи пред проблемима и говори да је добро оно што је лоше. Оптимизам није 

ни давање лажне наде „да све има своје дно које смо ми додирнули и сада мора да се 

иде на више“. Оптимизам је пре свега вера у то да имамо снаге и спремности да се 

изборимо са свим оним тешким проблемима, зарад циља који нам је толико драг.  

 

Све остале приче како ће нам једног дана бити боље, иако радимо исте ствари, само су 

шарена лажа.  
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Елиминишите из свог колектива и друштва све оне који шире такав оптимизам. 

Уколико су они у већини, напустите такав колектив или организацију. Јер, управо на 

њих је мислио Достојевски када је рекао да су они као дувански дим. Није могуће бити 

у њиховом друштву, а да се не усмрдите.  

 

Правило 84: Веровање да ће марљив рад на остваривању циљева донети 

позитиван исход је срж „реаланог” оптимизама. 
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 Број 47 - Битна је срећа,  

а не задовољство 

 "Што више човек тражи задовољстава, то ће служити више господара." – Lucius 

Anneus Seneca 

Пре неки дан ме један колега подсетио на филмић Како криза функционисе? 

http://bit.lu/KT2e3H,  који сам поставио 2009. године. Како је велика вероватноћа да 

ће се обистинити све оно о чему сам онда говорио, ред би био да дам детаљан 

предлог шта и како радити како бисмо успели да проживимо један срећан живот. Пре 

свега потребно је елиминисати све негативне емоције, као што су страх, бес, 

разочарање,итд.  

 

У исто време,  потребно је пронаћи све оно што нас може подстаћи да покажемо 

колико смо срећни.  

 

Предуслов за срећу 

 

На самом почетку програма, ево једног практичног алата. Свакодневно срећем људе 

који, као и ја, говоре да не треба гледати телевизијски програм. Ипак, с времена на 

време погазимо ту реч и нешто од програма нам привуче пажњу. Како ћемо то 

решити? Први корак је да престанете да плаћате ТВ претплату. Има људи којима је 
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овај корак довољан. Не плаћају претплату, па према томе сматрају да немају ни право 

да га гледају. Ако овај алат код вас не даје резултате, уз образложење да гледате 

History, Eurosport или сличне канале, пређите на нешто жешће. Ако не можете да 

елиминишете ТВ програм из свог живота, елиминишите цео телевизор. Тада 

гарантовано нећете моћи да се трујете свим оним погрешним порукама које нам 

телевизија свакодневно сервира.  

 

Срећа није трка за новцем 

 

Једна од основних порука је да се успешан живот састоји из непрекидне трке за 

новцем, пардон срећом. Већина људи које ја знам слободно би могли да потпишу 

пословицу: „Онај ко не успе да планира, планирао је да не успе!” Сви ми смо постали 

јако добри у планирању. Планирамо да купимо кола, стан, ново одело, ципеле, 

летовање, венчање, прославе, разводе... И све то веома лепо можемо да визуелизујемо. 

Када направимо списак,  крећемо у акцију која би се могла назвати сакупљање 

сличица и попуњавање албума. Сигурно се сећате тог осећаја, непрекидног 

нестрпљења, све док се не добије и она последња сличица и попуни албум. Након тога 

неколико дана сте срећни и онда вас нестрпљење поново обузме и купујете нови албум 

и сакупљате нове сличице. Чим сте купили нова кола, размишљате шта је следеће у 

попуњавању албума који се зове Ваш живот.  

 

Испуњена жеља се моментално замењује новом жељом. Тако да сте ви константно у 

игри којој нема краја. Ако нема краја, онда нема ни победе. У једном тренутку 

посустајемо свесни да нисмо успели да попунимо албум и признајемо да смо 

поражени. Имали смо тако лепе планове и толико тога смо постигли, али опет, толико 

тога нам фали да бисмо попунили тај последњи албум. Великом броју људи није јасно 

зашто су и кретали у ту трку, пошто  су сада незадовољнији него на почетку. 

 

Оно што предлаже Мој програм је да будемо задовољни оним што већ имамо. 

Замислите само колико би то било олакшање за све нас када бисмо схватили да све оно 

што нам треба за срећу, већ сада имамо. Зашто бих маштао о новом стану, колима, 

жени, послу, телефону, када је сасвим довољно да научим како да предмет мојих жеља 

буде оно што већ сада имам.  

 

Доста са том позитивном визуелизацијом 

 

Право питање је како да научим да будем задовољан оним што већ имам? И ту нам 

може помоћи визуелизација, али не она позитивна на коју сте навикли. Та позитивна 

визуелизација нама и прави највеће проблеме. Шта год да видимо да је неко од наших 

пријатеља урадио, она нам каже: Ако може он, могу и ја. Ту ускаче она позната прича 

о Роџеру Банистеру и миљи за четири минуте.  
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И моментално нас пребаци у будућност када се и ми возимо таквим колима, имамо 

такву жену или летујемо на престижним местима, да не кажем дестинацијама. Нама 

једино може помоћи негативна визуелизација.  

 

Ево како ћете то постићи. Затворите очи и на тренутак замислите да сте Ром који 

живи поред насеља Belville, на Новом Београду, у такозваном Romville-u. Верујем да 

то веома лако можете визуелизовати. Ако ће вам бити лакше, ево шта треба да вам је 

пред очима http://bit.lu/KпPwгд  Ноћ је, хладно је, а немате ни грејање ни струју. Или 

боље рећи имате и једно и друго, све док не дођу инспектори и одузму вам жицу 

којом сте се спојили на стуб уличног осветљења. Људи који колима пролазе поред вас 

третирају Вас као срамоту за тако леп део града. Немате сталан посао. Група 

хулигана вам свакодневно прети. И је л’ довољно било визуелизације? Чак и да нисте 

одгледали филм са линка, сигуран сам да јесте.  

 

Е сада замените ту слику негативне визуелизације својим стварним животом. Седите 

у свом топлом стану и очигледно имате струју. На лицу Вам је осмех и идете да 

пољубите неког од укућана. У односу на оне јадне људе, Ваш живот изгледа као 

нестваран сан. Дакле алат је следећи: Потребно је да редовно практикујете негативну 

визуелизацију, која обухвата што више аспеката Вашег живота. Оног тренутка када те 

негативне слике замените својим стварним животом, моментално сте постали срећни 

оним што већ имате. А то је и био циљ. Али има ту још тога.  

 

Престаните да се секирате због ствари које нису под Вашом контролом  

Чак и они који су престали да се секирају и нервирају због прошлости и свих наших 

пораза, који су у ствари само наша искуства, тешко успевају да се не секирају због 

садашњости и неизвесне будућности. То је та непрекидна брига о којој је лепо писао 

мој другар, др Зоран Илић. О штетности бриге можете да учите из његових текстова, 

а овде ћу се фокусирати само на неке детаље Мог плана. Основно је да све оно што 

се Вама дешава или још горе што би се у неком тренутку можда могло десити, 

поделите на две групе. Прво су оне ствари над којима немате контролу. Дакле, шта 

год да Вам се врзма по глави, одмах себи поставите питање: Да ли ја имам контролу 

над тим? Ако је одговор НЕ, ево шта треба да урадите: Моментално ту мисао 

замените неком другом. Ако немате контролу над нечим, само ћете се лоше осећати, а 

већ сте закључили да не можете ништа да учините.  

 

Уколико, пак, закључите да је то бар неким малим делом под Вашом контролом, е 

онда направите план (сигурно сте добри у томе) и спроведите тај план. И то је то!  

 

Људи се нервирају због политике, лоших резултата фудбалске репрезентације, цена, 

глобалног отопљавања, новог светског поретка и ко зна чега још. Ако можете нешто 

ту да урадите, онда и урадите, ако не, прекините да о томе размишљате, јер они 

сигурно не размишљају о Вама.  
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Уместо да се секирате око политике, гласајте. Уместо да се бринете за сопствено 

здравље, поведите рачуна о њему. Као посебна награда за престанак размишљања о 

стварима на које немате утицај, Ваше ментално и физичко стање ће се поправити, па 

ћете на тај начин сами себе наградити.  

 

Добровољно се одрекните луксуза 

 

Цео живот волим да ходам бос. Диван је осећај ходати по ошишаној трави или по 

топлом песку. Тај осећај да између мене и мајке земље нема ничега је јединствен. 

Онда наиђем на каменчић, трн или песак постане врео па осећај није тако добар. 

Али стопала се навикну и онда замишљам да сам као они Шерпаси или неки други 

домороци који су навикли да ходају боси по свакојаком терену.  

 

А зашто би неко ишао бос када има патике или ципеле? Веома једноставан је 

одговор: На тај начин ми проширујемо нашу зону комфора. Ако се навикнем да ми 

је лепо када сам босоног, мени ће бити лепо и када сам у патикама. Плус, када 

осетим да је тло постало јако непријатно, обућу патике и истог трена имам тај дивни 

осећај меких чарапа на стопалима.  

 

Е сада замислите неког сасвим супротног мени. Неког ко је навикао да иде 

искључиво таксијем. Лети искључиво првом класом. Увек купује искључиво 

најбоље. Сигуран сам да знате неког од тих „искључивих” људи. Све што се њему 

деси, а не спада у најбоље, он третира као промашај и незадовољство.  

 

Мојим програмом, који подразумева непрекидно експериментисање и поигравање с 

комфором, живот се далеко боље схвата и далеко више поштује. Наравно да тај Мој 

програм увек има алтернативу, али у тој неоптерећености је сва његова лепота.  

У следећем тексту настављам на исту тему, а до тада слободно примењујте, пишите,  

коментаришите.  

 

Правило 85: Уместо да Вам други намећу бољи живот и срећне људе, сами 

напишите сценарио сопственог живота.  
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   Број 48 - Неће нам спортисти  

донети срећу 

Или  Живот је оно што нам се деси чекајући да нам неко други донесе срећу! 

  

Срећа је у помагању другоме 

У протеклих месец дана сигурно  Вам је на стотине људи пожелело срећу. 

То је идеалан шлагворт за настављање приче из претходног текста у коме смо 

говорили о томе како да у животу и постигнемо ту срећу, а да она не буде толико 

везана за задовољства која нам се постављају као ултимативни услов за постизање 

среће. 

  

Не знам да ли су они који су Вам пожелели срећу мислили на исто што и ја, али 

веома брзо ћемо видети. Свако од нас има неки свој животни циљ. Такође, свако од 

нас би требало да има и енергију да оствари своје циљеве. И ту постоји један 

„животни зачин”, који нам помаже да остваримо своје циљеве. То је помоћ другим 

људима.   

 

Кроз помоћ другим људима свако од нас осећа да ради праву ствар. Било да да који 

динар просјаку, покаже човеку где се налази одређени број у Гандијевој или 

Гагариновој улици, помогне комшиници да изнесе фотељу која јој више није 

потребна, помогне пријатељу приликом кречења стана. Очигледно, помоћ другим 

људима нас испуњава срећом. 
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Вођен том идејом сам 2000. године, након оснивања Срме, кренуо да сарађујем са 

центрима за децу без родитељског старања. Мотивисати и оснаживати младе људе 

који су одбачени од друштва и преносити знања продаје на њих, био ми је велики 

извор среће. Када се након пет година појавила Делта, и кренула да плаћа то што 

смо моје колеге из Срме и ја до тада радили бесплатно, срећа је била још већа, јер је 

неко са стране видео да то што радимо вреди. То што је тај неко, од свега тога 

направио сопствени бренд, није утицало на нашу срећу. Ми смо урадили све што је 

било до нас.  

 

Неко јачи је у то инвестирао новац, како би се представио као друштвено одговорна 

компанија. 

Ако смо у школама учили да је човек друштвено биће, ваљда је логично да ту своју 

друштвеност показујемо тако што другима помажемо. 

 

А да ли бисмо могли док помажемо другима да радимо нешто што је за нас још 

корисније? На пример, да још више радимо оно од чега живимо и самим тим 

стекнемо ВИШЕ новца и признања. Зар није ВИШЕ ултимативан захтев данашњег 

друштва. Више новца, више победа, више медаља, више профита, више 

сигурности... 

И када бих вам сада поставио питање да ли то више доводи до више среће, сигуран 

сам да би одговор у најмању руку био: „Не мора да значи”. Били бисмо задовољни, 

али не и срећни. 

  

Раздвојте срећу од задовољства  

 

Очигледно, срећа је нешто што је изнад задовољства. Хедонизам, који је код 

скоројевића одувек био на цени, има следећу филозофију: Да бисмо имали срећу, 

неопходно је имати што више и/или интензивнија задовољства. 

Често сам био у друштву хедониста. Након одличне вечере, уз добру чашицу, они би 

запалили томпус, посматрали би залазак на Сави и најчешћи коментар би био: „Е, 

ово је живот!” 

 

Јесте да је то задовољство, али да ли је то срећа и да ли је то живот, ако живот 

поистовећујемо са срећом? 

Возити добра кола, купити скупоцене чизме, гледати успехе наших спортиста, 

добијати комплименте (или у данашње време чешће лајкове), све то доноси 

задовољство. 

 

Али таква врста задовољства веома брзо избледи. Након извесног времена 

заборавите која кола возите, схватите да су чизме изашле из моде. Ко још памти 

успехе спортиста од прошле године, уколико не постигну нове? А од комплимента је 

чак и Марк Твен могао да живи најдуже три дана. 
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Видимо да људи који хедонистички јуре за задовољствима, све више повећавају дозу. 

Скоројевићи купују по неколико истих модела аутомобила, али у различитим бојама.  

 

Телевизори су им све већи. Мужеви све богатији. Жене са све већим грудима. 

Компаније се шире на све већи број земаља. Прелазе на све јаче дроге. Гомилају 

задовољсто, али среће је све мање. Уплакани, јавно се обраћају обичним људима 

објашњавајући како и поред свог новца и задовољстава нису срећни. „И богати 

плачу!“ 

 

Телевизори су им све већи. Мужеви све богатији. Жене са све већим грудима. 

Компаније се шире на све већи број земаља. Прелазе на све јаче дроге. Гомилају 

задовољсто, али среће је све мање. Уплакани, јавно се обраћају обичним људима 

објашњавајући како и поред свог новца и задовољстава нису срећни. „И богати 

плачу!“ 

 

У тој јурњави за задовољствима, посустају једино када остану без новца или здравља. 

А најчешће и једног и другог. 

  

Док ово пишем, сви смо неописиво срећни због успеха наших спортиста. У недељу су 

три финала: Тенис, ватерполо и рукомет. Да ли морамо да у сва три спорта победимо 

како бисмо и даље били срећни? Шта ће бити ако у неком од њих не успемо? Зар смо 

постигли тај понор па ћемо се понашати као Американци који су на последњој 

Олимпијади били задовољни само зато што је Фелпс освојио свих 8 златних медаља. 

Морала је и она уз помоћ спонзора Омеге. Да није било и те украдене, срећа не би 

била потпуна. А непотпуна срећа и није нека срећа. 

  

Надам се да су ова два текста допринела да направимо разлику између задовољства и 

среће. Уживајте у успесима наших спортиста, напретку своје компаније, чињеници да 

имате толико новца да можете да летујете у иностранству, пијете добра вина и 

купујете оно што пожелите. И будите задовољни. 

  

Ако желите да будете срећни, престаните да се поредите са другим људима, 

одрекните се луксуза, верујте у Бога и помажите другим људима.  

  

Правило 86: Престаните да се поредите са другима, одрекните се луксуза, верујте 

у Бога и помажите другим људима. 
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    Број 49  Је л‟ и Ви мислите да је 

проблем у другима? 

„Да се главе котрљају низ брдо, свако би за својом трчао!“ – сликовита српска 

народна пословица  

Сигурно већ више од 20 бројева моји текстови у GM -у се не баве продајом и 

преговарањем већ непрекидно размишљам о томе шта је то што ће тргнути људе из 

учмалости? Шта је то што ће мотивисати човека да уместо гледања телевизије погледа 

око себе? Да се радује сопственим успесима, а не само успесима наших спортиста? Да 

прочита онолико књига колико је прочитао текстова о хапшењу списатељице приликом 

поседовања кокаина? Да има више деце него партија и држава у којима је био живео? 

И на крају, или боље рећи на почетку, јер због тога ме фирме и плаћају, да им 

запослени долазе задовољни на посао и да на том послу дају свој максимум?  

 

У исто време већ неколико година, шта год била тема мог тренинга, људи на почетку 

постављају потпуно иста питања: „Како да се ослободим свакодневног притиска 

(стреса)?”и „Како да завршим током радног дана све оне задатке које ми директор 

даје?”  
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Морам да Вам кажем да ми је овај текст и припрема за састанак који имам са 

директорком једне фирме која ми се обратила следећим речима: „Чула сам да можете 

да ми помогнете да моји запослени схвате ко је власник, да се мотивишу и да крену 

озбиљно да раде!” Напоменула је да већ има једну понуду од свог терапеута, који је 

психолог или психолошкиња или како се то већ зове.  

 

И сада, пре састанка, заједно са вама прво прикупљам податке за састанак. Сигуран 

сам да познајете људе сличне њој. Можда сте и сами један од њих? Шта можемо да 

закључимо? Жена је успешна директорка. Већ дуги низ година води фирму. У 

протеклих 20 година прошла је сито и решето. Ушла је у четрдесете и осећа се замор 

материјала.  Постигла је толико пуно и сада осећа како јој све то што је стекла, као 

песак кроз прсте полако цури и нестаје. Дугује и дугују јој.  

 

Банке су јој намакнуле кредитну омчу, а пореска ју је као крпељ идентификовала као 

некога кога може да сиса без страха да ће неко позвати и  рећи да не дирају „уваженог 

члана”, који већ довољно даје за странку. Нећемо даље да претпостављамо јер смо 

продавци, а продавци питају, а претпоставке остављамо лошим водитељкама емисија, 

које воле да се праве паметне па питање започињу са: „Претпостављам...” 

 

Довољно о њој, све остало ћемо сазнати на интернету, од колега које је знају и на 

директном састанку.  

 

Шта бих могао да је питам након што је отворим? Знам да вам ово питање нико до 

сада на пословном састанку није поставио, пре свега јер се сматра некоректним, па 

сам сигуран да га ни ви не постављате, али ја га све више постављам. Дакле, питање 

гласи: „Да ли верујете у Бога?” 

 

Сада ћу направити малу паузу да овај текст напусте сви они који кажу: „Сада ми је 

доста. Мислио сам да ћу овде наћи решење, а не „млаћење празне сламе” о Богу!” У 

Србији је у послу велики број људи који не верују у Бога. И то је сасвим у реду. 

Родитељи комунисти, школа социјалистичка, факултет ослобођен од религије, Србија 

грађанска држава. Посматрајући последњих 20 година, изгледа као да људима да би 

успели у послу, Бог није ни био потребан.  

 

Довољно је било држати се правила неолиберализма и имати мантру да је тржиште 

једино мерило. „Неотитоисти су пригрлили амерички хегемонизам”, како каже др 

Драган Петровић. И доста дуго је све то функционисало. Зашто се онда сада јавља 

проблем? Зашто су људи тотално исцрпљени? Зашто су изгубили мотивацију и зашто 

су хронично под стресом? Зашто су почели да мрзе свој посао? Сва та питања ћу 

појединачно обрадити. Барем у два текста.  
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Како да се одморим? Уморан идем и уморан се враћам са посла? 

 

Заволите посао. Одувек сам имао велику љубав према овом послу којим се бавим и 

знам да велики број вас такође воли свој посао. Зато сте и успешни. Не познајем 

човека који је успешан, а не воли посао којим се бави. Логично објашњење је да 

бисте постали мајстор у неком послу, неопходно је да инвестирате минимум 10.000 

сати. Инвестирати толико време у нешто што не волите је мучење.  Онај ко не воли 

свој посао, а ради га, дупло се замара. Замара се и физички и психички. И тај 

психички, односно душевни умор, сломиће га пре него физички.  

 

Душевни умор разваљује људе. Када неко ради посао који воли, онда је душевно 

одморан и може да ради колико год хоће. Савремени коучеви би рекли да је ушао у 

flow стање, а он једноставно ради оно шта воли и у чему је сваким даном све бољи. 

То су они тренуци које сте сигурно осетили када нестаје физички умор, и након 

радног дана можете да трчите, вежбате или радите нешто још корисније, као да сте се 

пре пола сата пробудили.  

Очигледно, потребно је код запослених пробудити свест да раде посао који воле. Ако 

га не воле, да га заволе. А ако они то не могу, дајте им отказ. Кроз годину дана биће 

вам захвални, јер ће пронаћи нешто што ће радити пуним срцем.  

 

Како да моји запослени заволе посао?  

 

Нека га повежу са нечим што већ воле. Ако имају децу, нека помисле шта ће све моћи 

својој деци да обезбеде новцем који добију од плате. Ако немају децу, сигурно имају 

нешто друго што воле. Себе, рецимо. Шта је то што им посао омогућава? Лично 

доказивање у послу, могућност да се примене сва она знања и вештине које поседују, 

одлазак на одредишта (умало да напишем дестинације) о којима су одувек маштали.  

Ако то не ураде, остатак живота ће провести гледајући како да збришу са посла, који 

не воле.  

 

Шта када се проблеми с посла преливају на укућане? 

  

Овде се велики број људи препознаје. Насекирају се на послу, нервозни дођу кући и 

онда наступа свађа са укућанима. Далеко је паметније после такве ситуације отићи у 

парк и одморити се 15 минута. Или отићи у цркву. Помолити се. Схватићете да је 

већина тих проблема тренутна, да за месец дана неће бити тако страшни, а да ће за 

годину дана бити само анегдота. Ово „померање временске тачке“ можете довести и 

до веома интересантних догађаја. Погледајте на http://bit.ly/9v91h9  како ће изгледати 

наша Земља кроз 100 милиона година. Ту где сте сада Ви и све материјално што 

поседујете, тада ће вероватно бити велика вода или ће све бити сажвакано као 

хармоника. Само искључите музику која је катаклизмична. Можете да погледате и 

видео клип колега из уредништва Интернет огледала, када их је Дунав изненадио 

налетом леда: http://bit.ly/zg65qz. 
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Дакле, све то што вас секира на послу може се природом и духовношћу одагнати. 

Добро има и других техника, као што је проналажење љубавнице (љубавника, 

кугуарице мислим ја и на вас ;) ), па уместо да идете у парк или цркву, идете на другу 

врсту терапије, али потребни духовни мир ћете пре наћи на прва два места.  

 

Никако не могу да постигнем онолико колико се тражи од мене. Како ћу? 

 

Суштина мог рада са људима је рад на њиховој самосвести. Јавно говоре да су 

идеални, а у суштини су шупљи. Свесни су својих лажи и зато су стално 

незадовољни. Читава ова економска и политичка ситуација има једну добру страну. 

Да није тако како јесте, ми бисмо и даље имали људе који тврде да су најбољи. 

Најбољи министар финансија. Најбољи премијер. Све лидер до лидера. Још да им је 

Зоран жив па били би лидери у свету. Овако смо само у региону. Сада су ипак, мало 

спустили нос: „Да ли смо грешили - наравно. Да ли смо могли више - не много...”  

 

Такво понашање се у нашој цркви и народу назива гордост. И сматра се великим 

грехом. Заиста, гордост је погубна. „Велика је мачку волујска глава”, како каже наш 

народ.  Та гордост ће разредног старешину довести до тога да мисли да може да 

управља државом. Треба схватити своју праву меру и дати све од себе како би се 

радећи на себи постигло више. Сузбити гордост и окружити се људима који су 

паметнији од тебе. А и онда знати да је све у божјим рукама и да треба веровати у 

његову милост.   

 

У следећем тексту настављам на исту тему. Знам да Вам је већина ствари коју сам 

рекао блиска. Личи Вам на савете Робина Шарме, или Вама који мало више улажете у 

себе на Вејна Дајера. Веровали или не већину ствари сам написао на основу личног 

искуства и читања старца Пајсија Светогорца. Ако Вејн Дајер може да повезује 

таоизам, и у њему тражи решење за проблеме које бизнисмени имају, можемо и ми да 

читамо духовне књиге о православљу и у њима налазимо решења за своје проблеме.  

Надам се да сам сада био јасан зашто људе када ми се обрате са проблемом, упутим 

на то да прво у себи пронађу Бога.  То је веома једноставно, јер Бог јесте у свакоме од 

нас, само то треба да прихватимо.  

 

Правило 87: Када радите посао који волите онда сте непрекидно душевно 

одморни. 

 

Правило 88: Уколико нисте задовољни послом, повежите га са нечим што већ 

волите. 

 

Правило 90:Између посла и куће направите малу менталну паузу. 

 

Правило 91: Окружите се људима који су паметнији од Вас. 
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Број 50 – Ми можемо све 

 „Ми и овако и онако не можемо ништа да променимо. Ко ту реченицу узме за мото, 

он је поражен!” Владимир Умељић 

 

Надовезујући се на претходни текст и даље ћу говорити о томе како нам наша 

духовна традиција може донети тако потребну смиреност у свакодневном животу.  

 

Посао нам доноси здравље! 

  

За разлику од великог броја људи који сматрају да је посао узрок свих њихових 

здравствених проблема, ја сматрам да је посао благотворан. Секирација је та која 

ствара здравствене проблеме. Рад представља, пре свега за младог човека, здравље. 

Има ли ичег здравијег него радити, знати да од тога што радиш ти, твоја породица, 

али и цело друштво имају корист. Поред секирације, међуљудски односи су оно што 

је главни узрок тог губитка здравља, али када размислимо схватићемо да и ту можемо 

пуно тога да урадимо. Ако имамо шефа или неког колегу који прави проблеме, 

будимо креативни и пронађимо шта је то што ће променити његово понашање. Ако 

изменимо различите технике и ни у чему не успемо, онда боље да променимо такву 

средину, како такве ствари не би остављале последице по наше здравље.  
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Аха, важи... 

 

А може и да нас буде баш брига за све на послу. Мада то неки зову пасивна агресија. 

Сви ми у томе имамо велико искуство. Довољно је да не улазите у конфликте и да 

обећавате да ћете све урадити. Е онда наступа критичан тренутак, јер је потребно наћи 

добро оправдање. Чим га нађете, завршили сте посао. Не мислим буквално, јер посао 

нећете никада завршити, али због тога вас неће болети глава. Пронашли сте 

оправдање. 

  

За оне који воле да раде нема потребе за даљом причом. Само да Вам честитам и да 

поручим да уживате у својој срећи. Секу Туре је управо на Вас мислио када је рекао: 

„Ретко ћете срести човека који је био срећнији док се одмарао, него док је радио!” 

Сигуран сам да ћете тим и таквим радом усрећити још људи око себе.  

 

Одлазак у војску нам омогућава да схватимо где живимо.  

 

Укидањем војног рока сви смо уштедели од шест месеци до годину дана живота. Али 

има ствари које смо изгубили. Нема више оних слатких прича на послу, којима је 

мушки део канцеларије евоцирао догађаје из војске. Баш ме интересује шта ће им сада 

бити врхунац доказивања мушке издржљивости. Анегдоте са тимбилдинга?  

 

Али нема нечега што је далеко битније. Војска је била јединствено место где сте 

проводили део свог живота са људима са којима никада то својом вољом не бисте 

чинили. И баш зато је неопходно да сваки здрав мушкарац одслужи војни рок. Можда 

не 12 месеци, али минимум шест. Зато што је свако од нас дужан да схвати где живи. 

Да је Србија много шире од круга људи са којима се ми дружимо. Поред тога, свако од 

нас научи како ће да се и одбрани, ако то затреба. Плус, то је прилика да свако од нас 

психички и физички очврсне. Ја сам војни рок искористио да завршим Школу 

резервних официра пешадије у Билећи. Размишљања људи које сам тамо упознао су 

ми помогла да се и дан-данас сналазим у овом животу. Са добрим делом њих сам имао 

потпуно различите погледе на свет. Нисмо слушали исту музику, нисмо читали исте 

књиге, сасвим различите ствари су нам се свиђале. А опет, ако живимо у истој земљи, 

сви ми имамо потпуно иста права. Ваљда је то та толеранција, која се далеко боље учи 

када проведеш пола године по цео дан са неким, него када ти неко из невладиног 

сектора о томе одржи један тренинг.  

 

Да бих нешто постигао морам бити члан  партије  

 

Баш ме пре неки дан растужио другар који ми је рекао да му посао стоји већ годину 

дана и да је морао да се учлани у једну партију. Сада, за њу волонтира, а све са 

обећањем да ће и он добити део колача. Изгледа да је у праву социолог Божидар 

Јакшић када каже да је кључно питање: „Да ли грађани Србије сами могу да савладају 

технику усправног хода или не?” Разумем ја младе. Не каже се џабе младост-лудост.  
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Мисле да ће уласком у партију моћи да промене систем, а на крају систем промени 

њих. Заборављају да их систем прво сроза у блато, а онда победи на искуство. Јер, 

систем и јесте осмишљен да човек постане конзумент роба и услуга и ништа више.  

 

Да му се намакне кредитна омча и да онда ради само да би отплаћивао камату и 

живот(ињ)арио поред ТВ екрана. А онда када схвате да се систем не може променити 

изнутра, и да од рециклираног ђубрета можете добити само то исто ђубре, онда и ти 

млади легну на руду и крену да се успињу партијским степеницама. У доба интернета 

организоване групе младих људи могу да постигну више него партије. У годинама 

које су пред нама сигурно ће се то и дешавати.  

 

Ових дана смо сви сведоци поновног шегачењама са грађанима у виду заклињања у 

департизацију (након избора). Ако то заиста мисле, нека пошаљу наредбу својим 

члановима да напусте позиције у јавним предузећима, па ко не послуша, нека га 

искључе из партије. Шта мислите да ли ће то урадити? 

 

Када ће тај петак или када ће тај одмор?  

 

Свако ко ово каже, шаље поруку да му је смисао тог дана у томе да је још један дан 

ближи петку, након кога наступа викенд. Или још један дан је ближи годишњем 

одмору. Имам утисак да им се живот своди на викенд и на тих две до три недеље 

годишњег одмора. А шта је онда све остало? Је л’ то није живот?  'Ајде да и разумем 

оне који имају децу и гледају да сваки тренутак уграбе да буду са њима и учествују у 

њиховом правилном развоју. Али изгледа да је одмор данас постао циљ рада током 

године. Хиљаде претходних генерација, све до почетка двадесетог века, нису 

познавале категорију годишњег одмора. Људи су били сељаци, трговци, мајстори, 

војници и није им падало на памет да узимају годишње одморе. Довољан одмор им је 

био један дан недељно који се појављује у скоро свим цивилизацијама, и који се 

посвећује Богу, а самим тим и породици. Људи су потпуно правилно сматрали да 

телесни одмор није ништа посебно.  

 

И данас, здрав човек већ другог дана на одмору крене нешто да ради. Лежи на плажи, 

али мозак га само позива да размишља о неком раду. Због природе посла ја класичан 

годишњи одмор нисам користио, до прошле године, већ 10 година. Стално негде 

путујем и сматрам да ми је довољно то што свакодневно имам те предахе у природи, 

који су опет неке активности. Сваки дан у недељи је прилика да се у њему ужива кроз 

посао и активни одмор.  

 

Само још ово да постигнем, па ћу онда да водим нормални живот.  

 

Наравно да свако од нас зна како би могао да живи у складу са својом породицом, 

суграђанима и природом, али стално нас нешто спречава. Најчешће то је постизање 

неког материјалног циља. Стално јуримо за материјалним добрима.   
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Сами себи обећавамо да ћемо се организовати када будемо имали времена. Ово је 

духовито, али је лаж. Много смо духовити и весели. Чим на почетку тренинга видим 

да се након почетних питања људи много смеју, знам да су под великим притиском и 

да је смех природни лек за смањење стреса.  

 

Сами себи обећавамо да ћемо се посветити деци и породици након куповине стана, 

добијања повишице, завршетка пројекта, одласка у пензију. Када све то остваримо, 

најчешће немамо ни живце ни здравље да бисмо било коме били од користи. Нормалан 

живот је потребно водити одмах. Јер ако водимо нормалан живот, онда смо на 

најбољем путу да променимо све ово што се сада нама дешава. Не пристајати на замку 

да је сада пресудно и да сада треба дати максимум. Да се сада бира између живота и 

смрти.  

 

Кроз десет  година, када се будемо сећали ове 2012, сигуран сам да бисте далеко више 

волели да кажете да сте живели нормално, него да кажете да сте давали максимум, и 

да сте од других тражили максимум и да сте радили по 12 сати дневно, али да сада, 

када на то гледате, није вам јасно шта сте тиме постигли.  

 

Треба бити задовољан малим напретком. Мали напредак је једино што нам свима 

може донети задовољство. И уживати у том свакодневном малом напретку. Свако од 

нас то може. Да буде мало бољи него што је био јуче. Парадоксално, али свакодневним 

малим напретком, дугорочно ћемо постићи пуно.  

 

Пратите своја осећања, а не моду.  

 

Мода је осмишљена од стране индустријске машинерије како би духовно испразни 

свет сваке сезоне мењао гардеробу. Чак су смислили и оцењивање по медијима како се 

ко од јавних личности облачи. Чему све то? Цео живот сматрам да је далеко важније 

носити ствари у којима се пријатно осећам, него носити ствари које ми неко намеће да 

купим јер су у моди. А и та мода кроз годину дана ће се променити. Зашто се умарати 

пратећи моду? На тај начин се губи унутрашњи мир. А шта ако се неко осећа 

сигурније ако је боље обучен? Да ли скупоцени сат утиче на боље примање у 

друштву? Да, али шта ме брига за друштво које ће ме ценити по оделу или сату које 

носим. Што рече Оскар Вајлд: „Човек је или ремек-дело или на себи носи ремек-дело”. 

 

Како је? Није лоше.  

 

Пре неколико година ово је био стандардни почетак разговора. Заменио га је назови 

духовити коментар: „Никад боље”. Требало би да значи да стално очекујемо то боље 

којег никада нема. А данас се и то сматра исувише оптимистичним, па се одговара са: 

„Ма хаос”, „Катастрофа” и томе слично. Очигледно да су се десиле две ствари. Прво- 

да су људима невероватно порасли апетити и друго- да не схватају колико је 

постигнуто.  
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При томе не мислим на политику. Ми данас живимо, независно од наше власти, у 

свету који је најмирнији од свих светова у историји човечанства. Живимо у најбољем 

свету који је икада постојао, са могућностима које наши родитељи нису могли ни да 

замисле. Они који се данас сматрају сиромашним, имају далеко више пијаће воде, 

електричне енергије, могућност образовања, лечења и потенцијал за дужи живот него 

најбогатији људи од пре 50 година.  

 

Ко год има пара за интернет, може да дође до више знања него најбогатији човек од 

пре десет година. Мени је битно знање, па сигурно са тиме и претерујем. Неком 

другом је битно да гледа фудбал. Колико год био сиромашан духом и новцем, неко ко 

стално гледа фудбал на ТВ-у, има далеко више могућности него неко ко би пре 25 

година морао приватним авионом да лети по целом свету, како би одгледао оно 

најбоље из тог спорта. Зар то није дивно?  

 

Технологија већ данас постиже одличне резултате у коришћењу сунчеве енергије и 

пречишћавању океанске воде. Самим тим нестају и два основна узрока који доводе до 

насилних „демократизација” по свету.  

 

„Што човек више ропће, све се више упропаштава” каже старац Пајсије. 

Фокусирањем на све оно што је лоше, заборављамо све оно што је добро. Што више 

дајемо позитивних одговора на питање како смо, то ћемо наш мозак више и усмерити 

на те позитивне ствари. Или што би рекао Пабло Неруда: „Не јадикуј над ситним 

боловима, јер би судбина могла да те лечи крупним!” 

 

На крају, да на још један начин подвучемо како да постигнемо срећу. Само треба да 

слушамо наше претке који  су нам дали одговор на то питање. Тајна среће је у 

слободи, а тајна слободе је у храбрости.  

 

Дакле, будите храбри и изборите се за живот вредан живљења. Пристајте да радите 

само оно што је морално. На тај начин најбоље васпитавате своју децу, а у исто време 

изграђујете сопствено самопоштовање. Ако се тако понашате, сигурно је да ћете се 

осећати слободно.  

 

Да додам још и ово: Да бисте се изборили за слободу, прво морате да победите 

сопствени егоизам. Што би рекао старац Пајсије: „Егоизам нас спречава да 

постигнемо рајско искуство још на земљи” и „Срећа се налази у вечности, а не у 

испразности.”  

 

Надам се да вам је овај текст повећао осмех на лицу. То је одлично. Осмехом и 

ћутањем, у комуникацији са другим људима, сигурно ћете много постићи. Осмехом 

тако што ћете решити проблем, а ћутањем тако што ћете спречити да до проблема и 

дође. 
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Правило 92: Рад је здравље, излежавање је болест.  

 

Правило 93: Живите сада, а не „када се стекну услови”. 

 

Правило 94: Ако се узбуђујеш због неважних ствари, онда ниси си ти много важан. 

 

Правило 95: Да ли ћете живети живот достојан човека зависи искључиво од Ваше 

храбрости! 
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 До коначне победе 

 

„Дража  ми је опасна слобода, него мирно и сигурно ропство!” - Жан Жак Русо 

 

Бесмртна Хелен Келер је рекла: „Живот је авантура или је ништа!” Од 2005. када сам 

написао први текст из ове књиге, и објавио га у часопису General Manager, па све до 

ове 2012, када сам написао педесети текст, све време сам имао тај мото пред очима: 

Да ми живот буде једна велика авантура. На том путу почео сам као тренер продаје, а 

завршио сам као неко ко на тренингу прво заједно са учесницима разрешава 

свакодневне животне ситуације.  

 

Да бисмо уштедели време на следећим тренинзима, у ову књигу сам преточио приче 

које међусобно размењујемо. Свој посао све више схватам као једну прелепу игру 

мењања људи, који прихватају да ће на крају тренинга бити и бољи људи, а не само 

бољи продавци.  

 

Ако и Ви прихватате живот као игру , предлажем Вам следећа правила.  

 

Правило 1: Ви сте ти који бирате, па према томе понашајте се као купац, а не 

продавац.  

 

Правило 2: Обратите пажњу на добре продавце који Вам у неком тренутку сами 

долазе на ноге. 

 

Правило 3: Успешан продавац зна да користи предности невербалне 

комуникације.  
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Правило 4: Неопходно је непрекидно усавршавање продајних вештина.  

 

Правило 5: Бирајте продавце који су квалитетне личности, па ћете их лако 

научити да продају. 

 

Правило 6: Са новим продавцима практикујте „учења по моделу“ од  искусних 

„вукова”.  

 

Правило 7: Успешне продавце прво потражите унутар сопствене фирме, па тек 

онда на тржишту.  

 

Правило 8: Продавцима јасно представите шта се од њих очекује.  

 

Правило 9: Улажући у тренинг продаваца, улажете у сопствену фирму.  

 

Правило 10: Сваки период године се може искористити. 

 

Правило 11: Ваша интернет презентација продаје и када ваши продавци спавају. 

 

Правило 12: Уложите новац у добре продавце – исплатиће се.  

 

Правило 13: Блокирање комуникације значи блокирање пословања.  

 

Правило 14: Када дајеш, увек нешто тражи за узврат. 

 

Правило 15: Улажите у оног продавца који већ показује боље резултате. 

 

Правило 16: Једино мерило квалитетне обуке су резултати постигнути на 

тржишту.  

 

Правило 17:  Задовољан купац је најбоља реклама, само га подстакните да 

прича. 

 

Правило 18: Привуците купце несвакидашњим, необичним поклоном, о коме ће 

причати.  

 

Правило 19: Данашњег купца треба посматрати као информатички 

софистицираног клијента па и пруступ продавца треба да буде адекватан. 

 

Правило 20: Духовит продавац ће брже опустити и придобити потенцијалног 

купца.  

 

Правило 21: Купац који проба производ, пре ће се одлучити да га купи.  
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Правило 22: Пронађите продавца који, поред смисла за посао, поседује и висок 

степен емоционалне интелигенције. 

 

Правило 23: Добар продавац и од конкуренције направи савезника. 

 

Правило 24: Људима из маркетинга и продаје непрекидно проналазите 

заједничке циљеве.  

 

Правило 25: Задовољан купац ће се пре вратити.  

 

Правило 26: Улога продавца је да служи, а не да пружа помоћ.  

 

Правило 27: Сопственим примером покажите продавцима које су  то особине које 

се од њих очекују. 

 

Правило 28: Конкретна, искрена и правовремена похвала је предуслов успешног 

мотивисања.  

Правило 29: Продавац не претпоставља, већ пита.  

Правило 30: Купцу говорите истину и дајте реална обећања.  

Правило 31: Купци не верују округлим бројевима.  

Правило 32: Подстичите продавце да развијају емоционалну интелигенцију.  

Правило 33: Особа са високим количником EI је идеалан продавац. 

Правило 34: Више вреде емотивне него когнитивне вештине продаваца.  

Правило 35: Запошљавате и негујете људе који су оптимисти. 

Правило 36: Status Quo је уништио многе компаније, па чак и цивилизације. 

Правило 37: Више ћете постићи развијањем предности, него елиминисањем 

мана.   

Правило 38: Кључ успеха модерног пословања је прилагођавање глобалним 

променама.  
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Правило 39: Тренд смањења броја стално запослених је неминовност 

савременог пословања.  

Правило 40: Данас је лојалан купац исто што и фатаморгана. 

Правило 41: Промена треба да се заснива на коришћењу наших особина које до 

сада нисмо користили или их треба користити на нов начин. 

Правило 42: Постарајте се да време које купац проведе у реду буде кратко и 

њему интересантно.    

Правило 43: Код људи који чекају подстакните утисак да су већ ушли у 

процедуру. 

Правило 44: Уколико желите да Ваши корисници буду задовољни услугом, нека 

она буде исправна, праведна и непристрасна. 

Правило 45: Када је новац мерило свега, онда је новац мерило свега. 

Правило 46: Живимо у времену терора јефтиног. 

Правило 47: Слушајте људе који Вам говоре шта ће бити, а не шта је било. 

Правило 48: Руковођење 20. века је било контрола и командовање, а 21. век је 

век коучинга. 

Правило 49: Коучинг је комплементаран тренингу, а не његова замена.  

Правило 50: Уколико желите промену на боље, радите ствари на другачији 

начин.  

Правило 51: Током периода адаптације, новом раднику уместо ментора 

доделите колегу – вршњака. 
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Правило 52: Менторство уз коучинг даје најбољу шансу за развој запослених. 

Правило 53: Остаћете у послу само ако пружите нешто „мало више”.  

Правило 54: Радите посао који волите и за који имате ентузијазам. 

Правило 55: Реално процените у ком степену поседујете вештине и особине 

потребне за напредовање у каријери и радите на њиховом усавршавању. 

Правило 56: Чекајући „боље време” најбоље је да улажете у знање.   

Правило 57: Уколико мислите да је тренинг и коучинг исувише скуп, сагледајте 

могуће губитке уколико Вас напусте најбољи људи.  

Правило 58: Нема гаранције да ће коучинг дати резултате, али је извесно да без 

тренинга и коучинга нема развоја.   

Правило 59: Ваша фирма ће опстати само ако уложите у продавце. 

Правило 60: Најбољи продавац ће бити добар директор продаје, само ако научи да 

руководи продавцима. 

Правило 61: Коучинг запосленима јача самопоуздање и веру. 

Правило 62: Такмичите се искључиво са самим собом. 

Правило 63: Обучен продавац важан је колико и квалитетан производ и добра 

реклама! 

Правило 64: Запосленима изађите у сусрет  само када остваре постављени циљ.  

Правило 65: Постављајте мале, реалне циљеве које ћете остварити и који ће вас 

мотивисати за даље. 

Правило 66: Уведите у фирму културу позитивног размишљања. 
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Правило 67: Научите како да руководите применом коучинга. 

Правило 68: Ово није криза, већ нови начин пословања.  

Правило 69: С времена на време проверите да ли сте на добром путу.  

Правило 70: Примените снагу оптимизма и у пословном свету. 

Правило 71: Оптимиста увек постиже више, јер сматра да су препреке саставни 

део живота. 

Правило 72: Када дајете отказ, будите кратки и јасни. 

Правило 73:  Ако нисте били у „његовим ципелама”, сигурно не знате како се он 

осећа. 

Правило 74: Чак и приликом отказа, укажите поштовање службенику. 

Правило 75: Да бисте променили понашање других, прво промените себе. 

Правило 76: Успех се постиже једино малим, али свакодневним променама. 

Правило 77: Искористите јутро као најпродуктивнији део дана. 

Правило 78: Физичка активност + правилна исхрана. 

Правило 79: Нека Вам драге особе и породица буду мотив да постанете још 

успешнији. 

Правило 80: Избегавајте телевизију и остале медије који имају негативан утицај 

на живот. 

Правило 81: Рутинске ситуације претворите у прилику да се усавршите и 

научите нешто ново. 

Правило 82: Представите људима њихов посао као забаву, и они ће тај посао 

радити као забаву. 
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Правило 83: За максимални рад који пружате тражите надокнаду сада, све 

остало води ка манипулацији.  

Правило 84: Веровање да ће марљив рад на остваривању циљева донети 

позитиван исход је срж реалног оптимизма. 

Правило 85: Уместо да Вам други намећу бољи живот и срећне људе, сами 

напишите сценарио сопственог живота.  

Правило 86: Престаните да се поредите са другима, одрекните се луксуза, верујте 

у Бога и помажите другим људима. 

Правило 87: Када радите посао који волите, онда сте непрекидно душевно 

одморни. 

Правило 88: Уколико нисте задовољни послом, повежите га са нечим што већ 

волите. 

Правило 90: Између посла и куће направите малу менталну паузу. 

Правило 91: Окружите се људима који су паметнији од Вас. 

Правило 92: Рад је здравље, излежавање је болест.  

Правило 93: Живите сада, а не „када се стекну услови”. 

Правило 94: Ако се узбуђујете због неважних ствари, онда нисте ни ви пуно 

важни. 

Правило 95: Да ли ћете живети живот достојан човека зависи искључиво од 

Ваше храбрости! 
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Надам се да сам Вас овом кљигом инспирисао да правила 96, 97, 98. 99 и 100 сами 

напишете.  

 

Правило 96: ____________________________________________________________ 

 

Правило 97: ____________________________________________________________ 

 

Правило 98: ____________________________________________________________ 

 

Правило 99: ____________________________________________________________ 

 

Правило 100: ___________________________________________________________ 

 

 

На крају желим да Вам поручим да одгледате „Вишњик” у Југословенском драмском 

позоришту. То је алегорија Србије. Ови смешни људи који владају Србијом су 

пролазни. Када схвате да су све упропастили и да је Вишњик отишао на лицитацији, 

спаковаће своје кофере и сести на воз. Наша је дужност да они што пре оду. Зато је 

Чехов бесмртан, баш као и Србија. 

 

 „Човечанство се креће напред, усавршава своје снаге. Све што је за њега 

недостижно, кад-тад постаће блиско, разумљиво. Само треба радити. Помагати свим 

снагама онима који траже истину... Код нас ради врло мало њих. Огромна већина 

интелигенције ништа не тражи, ништа не ради, није способна за рад. Називају себе 

интелектуалцима, а млађима говоре „ти”. Са сељацима поступају као са 

животињама, не читају ништа озбиљно, о науци само причају, у уметност се не 

разумеју. Сви су озбиљни: Строга лица, озбиљни разговори. Филозофирају и виде: 

Радници врло лоше једу. Ови  лепи разговори код нас служе само да се замажу очи. 

(...)” 

 

А. П. Чехов, 1903. 
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Владимир Мајсторовић, оснивач и власник Срма консалтинга, 

www.srma.rs  фирме која од 2000. до данас сарађује са 512 

компанија широм региона при проналаску и развоју кадрова.  

У овој књизи сабрани су његови текстови које је од 2005. до 2012. 

објавио у магазину GM Business & Lifestyle. У првом делу књиге су 

текстови који Вам могу бити од користи приликом стварања и обуке 

продајног тима. Током 2009. схватио је да људи у продаји имају 

далеко већи проблем него што је продаја и наплата потраживања. 

Зато се у другом делу књиге посветио решавању основних 

животних проблема.  

Онај ко је спреман да се мења, овде ће наћи правила.  

...Наравно да за све ово имам решење, које непрекидно примењујем у пракси, али пре 

тога да одговорим на питање докле ће ово, а мисли се на кризу, трајати? Ово је 

савремени начин пословања. И трајаће све док се не смисли нешто што још 

ефикасније доноси профит.  А код нас ће трајати још мало дуже, док се не десе 

промене у начину размишљања. 

... 

Све док живимо у друштву које “само себе изједа”, oво је немогуће. Све док радници 

дају половину своје плате да им дете не вуче комплексе што не може да купи nike 

патике, храниће истог предатора који и њих своди на “савремене робове”. Само што 

они зарађују четири или пет долара дневно, што је ипак далеко боље од њихове 

сабраће у Индонезији. А да су нам  Индонежани стварно сабраћа показује и The New 

York Times који је известио да Индонезија спада у најкорумпираније земље на свету.  

... 

Због чега су Директори Предатори сигурни водичи у пропаст српске привреде? Зато 

што њихово организовање рада, фокусирано само на резултат, доводи запослене у 

безизлазну ситуацију. За своја примања, сваког дана све мање могу да купе.  

... 

Узгред, да ли сте знали да је Џорџ Буш, током студија на колеџу, био и чирлидер. 

Чирлидер је неко ко бодри своје спортисте, неко ко и у тренуцима када губе скакуће 

око њих, маше заставицама и говори им да могу да направе преокрет. Да ли за то има 

икакве реалне основе? Нема, али посао чирлидера и није да разматра реалне 

могућности.  

... 

Кажу да је разлика између јунака и кукавице у томе што јунак пет минута дуже успева 

да контролише страх.  

... 

Марк Твен је рекао: “Клоните се малих људи. Они увек покушавају да угасе вашу 

амбицију. Велики људи вам дају осећај да ћете и ви постати велики!” 

... 

Тајна среће је да престанете да се поредите са другима, одрекнете се луксуза, верујете 

у Бога и помажете другим људима.  

Београд, 2012. 
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