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Савремени облик менаџмена у озоришу оразумева ефикасан и 
рационалан облик урављања у виу имско раа. Тимски ра оразуме
ва ринци еловања у оквиру које чланови има руно или ојеиначно 
елују ка осварењу зајеничко циља. Тим менаџмена је квалиенији 
уколико а  сачињавају менаџери. Менаџери су образовани и сручни 
креаивци са иницијаивом, суроно аминисраорима, који нису 
креаивци, већ уки реализаори. По квалиеу, најбољи менаџери 
реба а буу роуцени. Проуцен је менаџер са реузеничким 
и лиерским сособносима. У озоришу можемо а консаујемо 
слееће облике менаџерске еланоси: аминисраивни, који 
оразумева ценралисички ринци, менаџерски, који се ослања 
на менаџере креаивце, ројекни,  који као срж еловања има 
ројека, а менаџери су вође имова, реузенички, који се 
рилаођава брзим роменама у циљу ефикасно осваривања циљева. 
Најквалиенији савремени менаџмен комбинује менаџерски, 
ројекни и реузенички облик оранизовања и еловања.

Кључне речи:   
имски ра, менаџери, роуцени, аминисраивни, 
менаџерски, ројекни,  реузенички.

Савремени менаџмент уопште подразумева хармоничан облик 
хијерархијског организовања у пословном управљању и руковођењу, у 
којем су уско специјализовани стручњаци носиоци и покретачка снага 
процеса управљања, организовања и реализовања у оквиру тимског рада.

Милован Зравковић

САВРЕМЕНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЗОРИШТУ
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Ако се поштује теза да је маркетинг основни савремени пословни 
принцип рада, тј. принцип пословања, кључну улогу у спровођењу овог 
система пословања има управљачко-руководећа структура позоришта, тј.  
менаџмент позоришта. У овом пословном принципу маркетинг се 
не претпоставља, он се третира као стална категорија. Маркетинг из 
секундарне категорије и позиције коју у овом тренутку има у позоришту, 
треба да пређе у примарну. То, наравно, највише зависи од менаџмента 
позоришта.

„Менаџмент” (management) је израз енглеског порекла, а значи - управљање, 
руковођење (маnage) док израз „менаџер” (manager)  значи - контролор, 
руководилац, управљач у послу.  Има више дефиниција менаџмента и 
његове улоге: „У теорији и пракси појам менаџмента се различито третира 
и дефинише. Значење речи management која се обично преводи као: 
управљање, вођење, па и вештина, умешност - сувише је свеобухватно и 
опште. У оквиру тог општег, неопходно је истаћи све оно што је потребно и 
артикулисати све битно што се налази у оквиру тог сложеног појма. За вође-
ње једног посла, односно решавање одређеног задатка, битна је организација 
како у припреми тако и у извођењу, до које се долази рашчлањавањем на 
радне активности, њиховим анализирањем и доношењем одговарајућих 
одлука за предузимање акција. При томе је важно да приступ у тражењу 
најповољнијих услова и оптималног решења, не сме да буде конформистички 
и шаблонизиран, већ рационалан и креативан.” 1

„Менаџмент схваћен у најширем значењу као управљање било којим 
ентитетом (собом, породицом, организацијом, државом), није само тековина 
цивилизације него и услов њеног даљег опстанка. Један од централних 
проблема краја ХХ века и почетка наредног столећа и миленијума јесте 
управо проблем како да се опстане у изради жељене будућности у све 
сложенијем свету који се све брже мења.”2

„Менаџмент је:
 1.  делатност или способност управљања и организовања делатности  

неког предузећа или организације;
 2.  тим људи који има задатак да управља неким предузећем или 

организацијом;

1 Данка Муждека Манџука, Пројектна организација у позоришту, ФДУ и ОМЕГА ПЛУС, Београд 
2000, страна 115

2 Др Исак Адижес, Менаџмен за кулуру, предговор Небојше Царића, Адижес management 
consulting, ECU, Агенција за маркетинг, Нови Сад 1995, страна 9.
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 3.  делатност или способност решавања одређених ситуација које 
треба надгледати.”3 

Крипендорф менаџмент схвата као „процес управљања државом или 
руковођење неким подухватом, чији саставни део чини развој укупне 
стратегије и дугорочно планирање, као и регулација, координација и 
контрола таквих активности као што су производња, финансије, кадрови, 
истраживање, развој, као и контрола свих ових процеса. Кључ успешног 
менаџмента јесте адекватан проток информација између и унутар 
стратешких, функционалних и оперативних нивоа са циљем омогућавања 
правовременог и ваљаног доношења одлука.”4

Дакле, може се закључити да менаџмент подразумева облик хијерархијског 
организовања у пословном управљању и руковођењу у којем су уско 
специјализовани стручњаци носиоци и покретачка снага процеса 
планирања и организовања, вођења и руковођења у процесу рада. Ове 
стручњаке назимамо менаџерима.

Како смо већ истакли, израз „менаџер” (manager) је термин енглеског 
порекла, што у преводу значи особа која вои и конролише осао. У 
Лонгмановом речнику, менаџер је дефинисан као:
 „ 1)  особа која има задужење да управља једним делом или читавом  

компанијом или организацијом; 
 2)  особа задужена за вођење пословне каријере уметника, глумца или 

певача;
 3)  oсоба задужена за припремање и организовање неке спортске 

екипе.”5

Менаџер као пословна професија подразумева стручњака за организацију, 
руковођење и управљање у послу на темељима  имско раа.

Тим  се дефинише као група појединаца која са истим циљем делује заједно 
и индивидуално.

Менаџерски рису подразумева имски ра којим у процесу 
реализације пројеката руководе оперативне групе образованих, агилних и 
кооперативних стручњака – роуценаа.

3 LONGMAN Dictionarу of Contemporarу English , Longman group, London, 2000.
4 Campbell R. Harvey s Hypertextual, Финансијски речник, извор интернет, 2004.
5 LONGMAN Dictionarу of Contemporarу English , Longman group, London, 2000.
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„Проуцен је неко ко има укупну контролу над припремањем филма, 
позоришне представе или телевизијске емисије, а да се притом не бави 
режирањем истих.”6

Менаџерски приступ у тимском раду се спроводи кроз: знање, стручност, 
вештину, креативност, кооперативност, хармоничност, агилност, пошто-
вање хијерархије и др, а обухвата области од идеје, преко истраживања, 
конципирања, планирања, операционализације, реализације, управљања 
до анализе.

Менаџерска еланос у савременом позоришту подразумева модеран и 
креативан  приступ у прерасподели задатака и обавеза у свим облицима 
позоришног организовања и управљања, од организатора у представи, 
преко продуцента позоришног пројекта, директора одрећеног пројекта, 
руководиоца сектора, управника позоришта, до министра за културу.

У основи менаџерског рада је тимски, компатибилни, кооперативни, 
хармонични и оперативни приступ, спреман на брзе промене и 
прилагођавање новонасталим ситуацијама и на хитро решавање евен-
туално насталих проблема у току реализације пројеката.

Руковођењем овог облика организовања бави се агилни и стручни 
менаџмент. Агилни у смислу визије, идеје, иницијативе и реализације, а 
стручни у смислу правилног образовања, стицања знања и вештина у 
непосредном ангажовању и радном искуству.

Позориште као специфичан облик сценске делатности које у својој 
организованости садржи више облика уже специфичних и стручних, а 
притом узајамно условљених  и компатибилних активности (уметничка, 
техничка, административна, производна, приказивачка,...), изражава 
особеност у организацији, управљању и руковођењу.

Говорећи о позоришном менаџменту, Вера Икономова наводи да „појам 
успешног управљања једном радном организацијом подразумева, у 
најопштијем смислу, избор таквих управљачких мера (одлука) под чијим 
се  утицајем постижу бољи (у одређеном смислу) резултати од оних који 
би организација остварила када тих мера не би било. Ове мере успешне су 
онолико колико су добро прилагођене циљевима који се желе остварити у 
условима у којима се ради. Ако циљеви нису добро формулисани (или се 
од њих одступа) или пак нису узета у обзир сва ограничења и сметње које 

6 LONGMAN Dictionarу of Contemporarу English , Longman group, London, 2000.
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долазе од услова рада, тада и најскупље мере могу промашити своју намену 
а резултати могу бити чак супротни од очекиваних. Ово правило важи за 
све  уметничке куће, па и за Оперу. Постоје бар четири показатеља који се 
могу сматрати резултатима рада позоришта и на основу њих проценити 
успешност управљања. 
По једнима, то је број премијера у сезони; по другима то је број дела 
на репертоару; по трећима, број одиграних представа сваког дела. 
По четвртима, успешност управљања позориштем се одређује не 
карактеристиком продукције него бројем и одзивом посетилаца. Што је 
публика на представама бројнија, што је број њихових позитивних оцена 
већи, то се и рад позоришта сматра успешнијим.”7

Овај облик организовања у позоришту подразумева један специфичан 
однос хијерархијско оранизовања стручних тимова које предводе агилни 
менаџери са  са циљем  вођења и управљања овом институцијом. Ова 
организација мора да буде спремна на брзе и квалитетне промене које се 
дешавају у процесу продукције.

Позориште као сложени механизам у којем се узајамно прожимају разне 
делатности, мора да поседује јасно дефинисану организациону структуру.
„Под структуром се подразумева унутрашњи састав скупа чинилаца 
неке целине, повезаних одређеним односима, у којој сваки елеменат има 
своју улогу. Промени ли се неки од датих чинилаца, или неко од њихових 
значајних својства, мења се и структура.
У односу на организацију, појам структуре се користи да означи 
униформна, стандардизована својства делова и елемената који чине састав 
организације.”8

Oблик позоришног организовања мењао се кроз историју, а основу за 
садашњу организацију дао је бечки Буреаар (1776 – 1918), који је био 
узор организовања позоришних кућа у Европи. 

Тада су установљена три секора:
• уменички секор,
• ехнички секор,
• аминисраивни (оши) секор. 

7 Вера Икономова, 125 година Народног позоришта у Београду, САНУ, 1997,  страна 617.
8 Данка Муждека Манџука: Пројектна организација у Позоришту, ФДУ и ОМЕГА ПЛУС, Београд   

2000, страна 37.
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Овакав облик организовања прихватила су и наша позоришта и он се у 
мањим варијантама и специфичностима задржао до данашњих дана.

У прегледу процеса развоја позоришне организације до сада,  можемо да 
кажемо, (али не дефинитивно, пошто је позоришна организација врло 
жива материја, тако да се врло брзо мења, а често се одређене организације 
у једном позоришту допуњују и постају комплементарне), четири основна  
облика позоришног организовања:
•  Траиционално  аминисраивни или иски, који подразумева 

традиционални секторски облик организовања у којима сектори 
комуницирају преко својих руководилаца. Ова организација је 
врло крута, тешко променљива и неприлагођена за брзе и ефикасне 
промене.

•  Менаџерски, који функционише на принципу управљања и руковођења 
које воде оперативни, креативни и стручни менаџери из одређених 
области. Ову организацију карактерише тимски рад чији је резултат 
ефикасност и брза прилагодљивост променама.

•  Пројекна, која функционише на принципу организовања око 
одређеног и дефинисаног пројекта. Траје док траје реализација 
пројекта, након чега  се преорганизује у други тим за нови пројекат. 
Карактеристика за ову организацију је условљеност пројектом, тј. 
зависи од величине пројекта, од његових уметничких, техничких 
и материјалних предуслова, од трајања реализације пројекта, након 
чега се та организација реорганизује, што доприноси ефикасности, 
афирмацији стручности и уштеди у реализовању.

•  Преузеничка, која подразумева брзу, ефикасну, оперативну  
промену као стални принцип рада. Ову организацију карактерише 
отвореност ка предузетничким променама које се огледају у брзим 
променама у оријентацијама ка новом циљу, новим услугама, 
савременој продукцији и наравно новим добитима.

Менаџерски, пројектни и предузетнички облици организовања су врло 
флексибилни, а у практичном делању могу да буду компатибилни, тако 
да постоји велики број позоришта, која у својој организацији и раду 
имају све ове облике. Применом ових облика организовања, позориште 
престаје да буде инертно и комотно, какав је случај у административном 
облику организовања, и постаје активно  у применама  прагматичних 
принципа рада. То резултира бржим и бољим пројектима, уз максималну 
искоришћеност свих потенцијала (уметничких, стручних, техничких, 
тржишних и сл.).
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Сви ови наведени облици позоришног организовања, као што је 
напоменуто, нису круто и дефинитивно утврђени и постављени.  Често се 
у процесу рада прожимају, бивају комплементарни, а у неким позоришним 
организацијама, чак и одређене целине (сектори, дирекције, одељења, 
службе и сл.) функционишу по посебном  принципу у односу на друге 
организационе делове. То најчешће зависи од флексибилности управе – 
менаџмента и од креативности руководилаца организационих јединица. 

Што се тиче домаћег стања, можемо закључити да је у позоришној пракси 
још увек доминантан аминисраивни ринци оранизације који је 
превазиђен и нерационалан.

Излаз је у томе да менаџмен озориша, прихвати и примени савремени 
маркетиншко-пословни принцип отвореног позоришта, кроз савремену 
пројектну организацију у којој би умрежени и компатибилни менаџери–
продуценти били основа планирања, продукције и текуће реализације 
позоришних пројеката. Тако би позориште постало отворено за нове 
уметничке, репертоарске и естетске изазове, савремену рационалну 
продукцију и предузетничко пословање, чиме би се наше позориште 
сврстало у ред ововремених позоришта Европе.
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CONTEMPORARY MANAGEMENT OF THEATER

Summary

Contemporary management of theater is defined as an effective and rational way 
of managing through the teamwork approach. Teamwork approach has been 
defined as a concept where all team members act individually, or as a group, in 
order to achieve their common aim. The team is more competitive if it comprised 
of professional managers. Managers are educated and professional initiative 
leaders, as opposed to administrators who are not leaders but mere operators. 
As far as quality is concerned, the best managers are producers. Producer is a 
manager of initiative and leading skills. In theatre, we can mention the following 
types of management: administrative one, which implies centralized principle, 
managing one which involves creative managers, project one, concentrated on 
a project itself, with managers as the team leaders and initiative one, adaptable 
to all changes which purpose is to achieve the final aim. Today, most qualitative 
management is defined as a combination of managing, project and initiative 
approaches.

 


