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Сажетак

По ли тич ки ам би јент оди ше не ста бил но шћу, ко ја мо же би-
ти кре и ра на деј ством раз ли чи тих фак то ра. При ро да по ли тич ке не-
ста бил но сти зах те ва спрем ност и спо соб ност но си о ца по ли тич ке 
мо ћи, да про на ђе ме ха ни зме ус по ста вља ња но ве по ли тич ке рав но-
те же и ре ал но сти. На чин де ло ва ња и кре и ра ња од лу ка у по ли тич-
ком про сто ру ука зу је да сва ки но си лац по ли тич ке мо ћи, ли дер по-
ли тич ке ор га ни за ци је раз ви ја свој пре по зна тљи ви стил ли дер ства. 
Ли дер ством и сти ло ви ма ли дер ства ба вио се и још увек се ба ви 
ве ли ки број на уч ни ка и ис тра жи ва ча. За хва љу ју ћи њи ма, на ста ле 
су број не те о ри је ли дер ства, чи ји ре зул та ти се пре и спи ту ју у сва-
ко днев ној упра вљач кој прак си ши ром све та. Сва ки стил се од ли ку-
је по себ но шћу об ли ка и фор мом из ра жа ва ња, ко ји се по на вља ју у 
фор ми истог. Та по себ ност, али и ве за ност за по је дин ца ука зу је да 
сва ки стил има свој об лик из ра жа ва ња за ми сли и спро во ђе ња од-
лу ка. У са вре ме ном по ли тич ком про сто ру стил и мо дел ли дер ства 
је је дин ствен и по се бан што зах те ва ње го во пре по зна ва ње.
Кључ не ре чи:сти ло ви ли дер ства, мо де ли ли дер ства, по ли ти ка, по ли тич-

ки про стор, след бе ни ци, ли де ри.

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је под бро јем 179045.
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1.УВОДНЕНАПОМЕНЕ

Успе шне ли де ре не од ли ку ју не ке по себ не осо би не, по ко ји-
ма се раз ли ку ју од дру гих. За то, ис тра жи ва чи на сто је да изо лу ју и 
пре по зна ју мо де ле по на ша ња успе шних ли де ра, по ку ша ва ју ћи да 
от кри ју шта успе шни ли де ри ра де (ка ко де ле ги ра ју за дат ке, ка ко 
ко му ни ци ра ју, ка ко мо ти ви шу сво је след бе ни ке, ка ко из вр ша ва ју 
сво је за дат ке и слич но). По на ша ње се, за раз ли ку од ка рак тер них 
осо би на, мо же на у чи ти, из че га је из ву чен за кљу чак, да ће по је дин-
ци ко ји бу ду при хва ти ли и на у чи ли од го ва ра ју ће мо де ле ли дер ског 
по на ша ња по ста ти успе шни ли де ри. За хва љу ју ћи та квој ори јен та-
ци ји ис тра жи ва чи су по че ли да се за ни ма ју и за сти ло ве ли дер ства.

Стил ли дер ства про ис ти че из на чи на на ко ји се ус по ста вља-
ју од но си из ме ђу ли де ра и са рад ни ка, од но сно из ме ђу ли де ра и 
след бе ни ка. Ако пре по зна је мо на чин на ко ји се об ли ку је и усме ра-
ва по на ша ње под ре ђе них и ако су нам по зна та сред ства ко ја се за 
њи хо во при до би ја ње и обез бе ђи ва ње же ље ног по на ша ња ко ри сте, 
не ће нам би ти те шко да од го нет не мо о ка квом се сти лу ли дер ства 
ра ди. Са аспек та по ли тич ког де ло ва ња, при ро да од но са у про це-
су упра вља ња по ли тич ким про це си ма, од но сно при ро да од но са и 
ути ца ја из ме ђу ли де ра и след бе ни ка, зах те ва пре по зна ва ње и сти ла 
ли дер ства, од но сно сти ла вођ ства. По ли тич ки стил се мо же де фи-
ни са ти као стал ни на чин де ло ва ња по је дин ца, ко лек ти ви те та или 
ин сти ту ци је у по ли ти ци ко ји је је дин ствен или до вољ но раз ли чит 
од уоби ча је ног да би се мо гао при сва ком по на вља њу пре по зна ти 
као исти.1)

За раз ли ку од про из вод них – пред у зет нич ких про це са, по ли-
тич ки про це си су по сво јој при ро ди знат но сло же ни ји и зах те ва ју 
по се бан од нос из ме ђу ли де ра и след бе ни ка. У окви ру по ли тич ког 
ам би јен та, ако же ли мо да пре по зна мо стил и ме то де по ли тич ког 
ли дер ства мо ра мо та ко ђе са гле да ти на чин и при ро ду од но са у про-
це су упра вља ња по ли тич ком ор га ни за ци јом, од но сно у окви ри ма 
упра вља ња по ли тич ким про це си ма. По ла зе ћи од слич но сти али и 
од раз ли ка, по ку ша ће мо да кроз при зму сти ло ва и ме то да ли дер ста 
у пред у зе ћу, де фи ни ше мо сти ло ве и ме то де по ли тич ког ли дер ства.

1) Д. Си ме у но вић на ци ти ра ни на чин де фи ни ше по ли тич ки стил, ци ти ра но пре ма П. Па-
ви ће вић, СтилполитичкихлидерауСрбији, Бе о град, 2010. стр. 14.
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2.СТИЛОВИЛИДЕРСТВА

За сва ки стил ли дер ства ве зу ју се од ре ђе на обе леж ја. У мно-
штву тих обе леж ја, по се бан зна чај има ју она по ко ји ма се сти ло ви 
нај ви ше раз ли ку ју и нај лак ше пре по зна ју. Сма тра се да та обе леж ја 
опре де љу ју сле де ћи фак то ри:2)

1) при ступ ли де ра мо ти ви са њу под ре ђе них (да ли се ко ри-
сти при ну да или под сти цај);

2) на чин на ко ји ли дер (во ђа) до но си од лу ке (да ли их до-
но си сам или у то ме уче ству ју и след бе ни ци, од но сно 
за по сле ни);

3) из во ри мо ћи ко је ли дер ко ри сти да би оства рио ути цај на 
под ре ђе не, од но сно на за по сле не (да ли се ко ри сти моћ 
на гра ђи ва ња, моћ при си ле, ле ги тим на моћ, ре фе рент на 
моћ или екс перт на моћ) и

4) спо соб ност ли де ра да сво је по на ша ње при ла го ди раз ли-
чи тим си ту а ци ја ма (ка ко би се при ла го дио при ли ка ма у 
ор га ни за ци ји и зах те ви ма окру же ња).

У ли те ра ту ри ор га ни за ци о ног по на ша ња по ла зе ћи од на пред 
на ве де них кри те ри ју ма нај че шће се по тен ци ра раз ли ка из ме ђу кла-
сич них и по себ них сти ло ва ли дер ства, од но сно вођ ства. У скла ду 
са на ве де ним, а по ла зе ћи од де фи ни са них фак то ра, по ку ша ће мо 
кроз при зму по ли тич ких про це са да иден ти фи ку је мо кла сич не и 
по себ не сти ло ве по ли тич ког ли дер ства. 

2.1.Класичнистиловиполитичкоглидерства

Го во ре ћи о кла сич ним сти ло ви ма ли дер ства, тре ба раз ли ко-
ва ти три сти ла: 1) ауто крат ски, 2) де мо крат ски и 3) ли бе рал ни. На-
ве де не сти ло ве тре ба сма тра ти кла сич ним сти ло ви ма ли дер ства, 
због то га што су ве о ма по зна ти, до кра ја из у че ни и у струч ној ли-
те ра ту ри нај че шће по ми ња ни. Са аспек та по ли тич ке ствар но сти, 
на ве де ни сти ло ви су и део по ли тич ког ли дер ства.

2.1.1.Аутократскистилполитичкоглидерства

Ауто крат ски стил ли дер ства про ис ти че из кру тог, не по вер-
љи вог, не флек си бил ног и ауто крат ског др жа ња и по на ша ња ли де-
ра у по ли тич кој ор га ни за ци ји. По што је про тив ник пар ти ци па ци је 
чла но ва пар ти је у упра вља њу и у од лу чи ва њу, сам до но си од лу ке, 
сам об ли ку је ви зи је и сам утвр ђу је стра те ги ју по ли тич ког де ло ва-

2) Ж. Ку лић, Управљањељудскимресурсима, Бе о град, 2002, стр. 240-266.



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.149-164.

152

ња. На нај бли же са рад ни ке се осла ња са мо оно ли ко ко ли ко мо ра. 
Ка ко у под ре ђе не не ма по ве ре ња, у об ли ко ва њу њи хо вог по на ша ња 
ко ри сти се не де мо крат ским и пре ва зи ђе ним сред стви ма (ка жња-
ва њем, пре ме шта њем, оне мо гу ћа ва њем на пре до ва ња, опо ме на ма, 
кри ти ка ма итд.), од но сно фор мал ним ауто ри те том, тј. ауто ри те том 
ли дер ске по зи ци је. Мо гућ но сти при ла го ђа ва ња су све де не на ми-
ни мум, због че га се ауто крат ски стил ли дер ства сма тра не флек си-
бил ним, а у ко нач ном са гле да ва њу и не про дук тив ним.

Ауто крат ски стил ли дер ства је у мно го че му пре ва зи ђен. 
Због сво је ре зер ви са но сти пре ма про ме на ма, ино ва ци ја ма и уна-
пре ђе њи ма, ауто крат ски ли де ри се пре или ка сни је су о ча ва ју с ве-
ли ким про бле ми ма и те шко ћа ма. Због гу ше ња ини ци ја ти ве и кре-
а тив ног ми шље ња њи хо ве ор га ни за ци је нај че шће не хва та ју ко рак 
с вре ме ном, кре ћу ћи се „ухо да ним ста за ма“. Др же ћи све у сво јим 
ру ка ма, они че сто по ста ју „уско гр ло“ у ра ду и смет ња за ефи ка сно 
упра вља ње и из вр ша ва ње по је ди них по сло ва. Ауто крат ски стил 
ру ко во ђе ња ве о ма је по го дан за фор ми ра ње кул та лич но сти и осет-
ни је обес пра вљи ва ње след бе ни ка. Дис тан ца из ме ђу ли де ра и под-
ре ђе них ве о ма је из ра же на, тим пре што се след бе ни ци тре ти ра ју 
као објек ти упра вља ња. 

Из на ве де них раз ло га ауто крат ско ли дер ство се све ре ђе сре-
ће у по ли тич кој прак си. По пра ви лу, ве зу је се за ма ле по ли тич ке 
пар ти је, у ко ји ма глав ну реч во де њи хо ви осни ва чи и у ко ји ма су 
че сто ак тив ни чла но ви њи хо вих по ро ди ца, њи хо ви при ја те љи и 
њи хо ви по зна ни ци. С ра стом и раз во јем по ли тич ке пар ти је, по ве-
ћа ва се и број чла но ва у њој, што на ме ће по тре бу за ус по ста вља-
њем но вих од но са у ра ду и друк чи јег сти ла ли дер ства. Ако се то 
не схва ти на вре ме, по сле ди це мо гу да бу ду ве о ма ве ли ке, јер ауто-
крат ско ли дер ство иза зи ва не за до вољ ство и не за ин те ре со ва ност за 
рад, што во ди гу бит ку по ли тич ког ути ца ја и кри ти ци јав но сти.

2.1.2.Демократскистиллидерства

Де мо крат ски стил ли дер ства се за сни ва на са рад њи ли де-
ра с под ре ђе ни ма. У до но ше њу од лу ка осим ли де ра уче ству ју и 
след бе ни ци. Пре ма под ре ђе ни ма се ис ка зу је ви сок сте пен по ве ре-
ња,3) због че га су они спрем ни да пре у зму део од го вор но сти. Де мо-
крат ски на стро јен ли дер не из да је на ре ђе ња, већ се тру ди да чу је и 
раз мо три ми шље ња, су ге сти је и пред ло ге оста лих чла но ва гру пе, 
од но сно под ре ђе них. Он не су зби ја, не го по спе шу је ко му ни ка ци је 

3) Ба кре ски, О. „Спе ци фич не ка рак те ри сти ке од лу чи ва ња у без бед но сном ме наџ мен ту“, 
Наука,безбедност,полиција, 15(3), 2010, стр. 30.
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из ме ђу љу ди. Ње му ни је ста ло да др жи све кон це у ру ка ма, због 
че га део сво јих овла шће ња пре но си на сво је са рад ни ке и на ни же 
ни вое ру ко во ђе ња. У про це су об ли ко ва ња по на ша ња след бе ни ка 
не ко ри сти се сред стви ма при ну де, осим у из у зет ним слу ча је ви ма. 
Од но си над ре ђе но сти и под ре ђе но сти по ти ску ју се у дру ги план, 
усту па ју ћи ме сто од но си ма са рад ње и за јед нич ког оства ри ва ња 
ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је. Из ме ђу ли де ра и след бе ни ка ус-
по ста вља се ин тер ак ци ја у об ли ку по врат не спре ге. 

У усло ви ма де цен тра ли зо ва ног од лу чи ва ња, пред сед ник по-
ли тич ке ор га ни за ци је се од ри че де ла мо ћи и де ла сво јих ком пе-
тен ци ја у ко рист ли де ра на ни жим сте пе ни ма упра вља ња. Де мо-
крат ским сти лом ли дер ства обез бе ђу ју се пар ти ци па ци ја чла но ва 
по ли тич ке пар ти је у од лу чи ва њу и упра вља њу, де мо крат ско су че-
ља ва ње ста во ва и бор ба ми шље ња, бр же и аде кват ни је при ла го-
ђа ва ње по тре ба ма ин тер не сре ди не и зах те ви ма окру же ња и ве ћа 
афир ма ци ја људ ских вред но сти и по тен ци ја ла. За хва љу ју ћи то ме, 
ли де ри де мо крат ске ори јен та ци је има ју нај ве ћу по др шку след бе-
ни ка, али и јав но сти, што је у по ли тич ким про це си ма ве о ма зна-
чај но.

2.1.3.Либералнистиллидерства

Ли бе рал ни (laissezfaire) стил ли дер ства или стил ин ди ви ду-
ал не сло бо де, ка ко се друк чи је на зи ва, од ли ку је се пу ном и не сме-
та ном укљу че но шћу свих след бе ни ка у про це се ства ра ња ви зи је, 
утвр ђи ва ња стра те ги је, де фи ни са ња ци ље ва, пре у зи ма ња од го вор-
но сти и оства ри ва ња ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је. Ли дер има 
пу но по ве ре ње у под ре ђе не због че га им обез бе ђу је ве ли ку сло бо-
ду и са мо стал ност у ра ду и од лу чи ва њу. Овла шће ња ли де ра све-
де на су на ми ни мум. Ли дер за у зи ма по зи ци ју не ме ша ња „не ка иде 
ка ко иде“.4) Уло га ли де ра се углав ном сво ди на ко ор ди ни ра ње и 
од ри ца ње од го вор но сти. Он пре но си за дат ке след бе ни ци ма (гру-
пи или чла но ви ма рад ног ти ма) и ре ги стру је по стиг ну те ре зул та те. 
След бе ни ци ма је пре пу ште на пот пу на сло бо да у из бо ру на чи на из-
вр ша ва ња по сло ва и за да та ка, из че га про ис ти че за кљу чак да они 
пре у зи ма ју пу ну од го вор ност за ква ли тет тог из бо ра.

У усло ви ма ли бе рал ног ли дер ства про ме не се схва та ју као 
ну жна, оправ да на и нор мал на ствар. Про цес при ла го ђа ва ња и про-
ме на сма тра се ин те грал ном ак тив но шћу про це са ли дер ства. Ве за 
из ме ђу ли де ра и след бе ни ка је сла ба, а из ме ђу са мих след бе ни ка, 
по пра ви лу, ни ка ква.  

4) P. G. Nort ho u se, Лидерство, Бе о град, 2008, стр. 127.
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Ли бе рал ни стил во ђе ња прет по ста вља пре ци зно спро ве де-
ну по де лу по сла, у ко јој сва ко од го ва ра за свој рад, ор га ни зо ван по 
ти мо ви ма и рад ним гру па ма, у ко ји ма се оба вља ју сло же ни, ви со-
ко од го вор ни по сло ви, ко ји зах те ва ју по себ на зна ња и ви со ко о бра-
зо ва не љу де, ко ји не тр пе ту то ре, огра ни че ња и сте ре о ти пе. Уко ли-
ко се не во ди ра чу на о по ли тич кој ор га ни за ци ји као це ли ни, ње ним 
ци ље ви ма и за да ци ма и за јед нич ким ин те ре си ма свих, ли бе рал ни 
стил ли дер ства мо же по го до ва ти на стан ку не ди сци пли не, анар хи је 
и ха о са, до во де ћи у пи та ње оства ри ва ње ци ље ва по ли ти ке и оп ста-
нак по ли тич ке пар ти је на по ли тич кој сце ни.

3.ПОСЕБНИСТИЛОВИЛИДЕРСТВА

Са вре ме не те о ри је ли дер ства по све ћу ју ве ли ку па жњу по је-
дин ци ма ко ји има ју пре су дан ути цај у сво јим ор га ни за ци ја ма. Те-
жи ште је на њи хо вом по на ша њу и њи хо вим осо би на ма. Афир ма-
ци јом би хеј ви о ри стич ког при сту па, осо би не ли де ра се по ти ску ју 
у дру ги план, а па жња ауто ра ло ци ра на пи та ња као што су: шта 
успе шни ли де ри ра де, ка ко се по на ша ју у то ку ра да, ка ко ор га ни-
зу ју сво ју ор га ни за ци ју, ка ко до но се од лу ке, ка ко ко му ни ци ра ју с 
под ре ђе ни ма, ка ко се од но се пре ма след бе ни ци ма и слич но. По-
ла зи се од прет по став ке да ли дер ске ре фе рен це за ви се од ли де-
ро вог по на ша ња (ко је се мо же ме ња ти и при ла го ђа ва ти), а не од 
ли де ро вих осо би на, ко ји ма су се пре ви ше ба ви ле кла сич не те о ри је 
ли дер ства.

Из при сту па ко ји по ла зи од ста ва да је ор га ни за ци ја са ста-
вље на од ор га ни зо ва них и во ђе них гру па и да по себ ну па жњу тре-
ба по све ти ти по на ша њу и осо би на ма по је ди на ца, ко ји има ју уло гу 
во ђе, про ис те кла су два сти ла ли дер ства, и то: 1) тран сак ци о ни и 
2) тран сфор ма ци о ни. 

3.1.Трансакционистиллидерства

Тран сак ци о ни стил ли дер ства ка рак те ри шу пре на гла ше на 
уло га ли де ра и под ре ђе на по зи ци ја след бе ни ка. У ства ра њу ви зи-
ја и утвр ђи ва њу стра те ги је уче ству ју са мо ли де ри. Они де фи ни-
шу ци ље ве и од ре ђу ју за дат ке ко је, за рад оства ри ва ња тих ци ље ва, 
след бе ни ци тре ба да оба ве. След бе ни ци не уче ству ју у де фи ни са-
њу за да та ка и рас по ре ду по сло ва из де ло кру га гру па и по је ди на ца. 
Све, по пра ви лу, те че ухо да ним и раз ра ђе ним то ком и го то во се 
ни шта не пре пу шта слу ча ју, ни ти са мо и ни ци ја ти ви. Про ме не су 
мо гу ће, али са мо до од ре ђе них гра ни ца. У њих се иде са мо ка да се 
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мо ра и ко ли ко се мо ра, јер су нај че шће адап тив не при ро де. По зи-
тив на бор ба ми шље ња се гу ши, а ино ва ци је не а де кват но на гра ђу ју.

Ли де ри се тру де да по себ ним ме ра ма мо ти ви шу след бе ни ке 
на оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва. Уко ли ко се си сте мом на гра-
ђи ва ња и си сте мом на пре до ва ња у то ме не успе, при бе га ва се ме ра-
ма по ја ча не кон тро ле и ка жња ва ња. Тран сак ци о ни стил ли дер ства 
због то га ни је по пу ла ран и при ме рен са вре ме ним по ли тич ким про-
це си ма, јер се пре ви ше ве зу је за ауто ри тар не ли де ре.

3.2.Трансформационистиллидерства

Тран сфор ма ци о ни стил ли дер ства се ве зу је за ли де ре ко ји 
зна ју да ство ре ви зи ју и стра те ги ју и ко ји уме ју да при до би ју и 
ин спи ри шу сво је след бе ни ке, али и на ла зе  ре ше ња за про бле ме за 
ко је се ми сли ло да су не ре ши ви. 

Ли де ри тран сфор ма ци о ног ти па пре по зна ју се по спрем но-
сти и од луч но сти да иду у про ме не кад год за тре ба и ко ли ко год је 
нео п ход но. Иако су од ва жни и са мо у ве ре ни, они ис ка зу ју ве ли ко 
по ве ре ње у љу де с ко ји ма са ра ђу ју и оне ко ји су им фор мал но под-
ре ђе ни. Њи хо ви вред но сни ста во ви не про ис ти чу из фор мал них 
обе леж ја не го из су шти не ства ри. Иако су до бри стра те зи и успе-
шни ви зи о на ри, уче це лог жи во та. За хва љу ју ћи сво јој хра бро сти и 
од ва жно сти и сво јим спо соб но сти ма и по тен ци ја ли ма, спрем ни су 
да се су о че и с нај ве ћим иза зо ви ма, нај сло же ни јим про бле ми ма и 
нај не при јат ни јим си ту а ци ја ма. То су са мо не ке од осо би на и ква-
ли те та, ко ји се, по све му су де ћи, с раз ло гом ве зу ју за тран сфор ма-
ци о не ли де ре.5)

3.3.Остали(посебни)стиловилидерства

У струч ној ли те ра ту ри се по вре ме но ука зу је да су, осим кла-
сич них, тран сак ци о них и тран сфор ма ци о них сти ло ва, мо гу ћи и 
дру ги, још увек ма ње по зна ти, сти ло ви ли дер ства. Обо га ћи ва њу 
ли дер ства но вим сти ло ви ма, у те о риј ском сми слу, нај ви ше су до-
при не ли П. Хер си (PaulHersey) и К. Блан шар (KennethBlanchard), 
твор ци тро ди мен зи о нал ног си ту а ци о ног мо де ла ли дер ства, на ста-
лог 1982. го ди не и ве о ма ко ри шће ног у обу ци ме на џе ра.6) Пре ма 
њи хо вом схва та њу зре лост след бе ни ка утвр ђу је се на осно ву: 1) 

5) Због на ве де них осо би на и ква ли те та по је ди ни ауто ри сма тра ју да из ме ђу тран сфор ма-
ци о них и ха ри змат ских ли де ра го то во да и не ма раз ли ке.

6) Тро ди мен зи о нал ни си ту а ци о ни мо дел ли дер ства од ли ку је се ти ме што, осим за да та ка и 
од но са из ме ђу ли де ра и след бе ни ка, у цен тар па жње по ста вља и пи та ње зре ло сти след-
бе ни ка.



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.149-164.

156

сте пе на мо ти ва ци је за рад, 2) спрем но сти да се пре у зме од го вор-
ност за са ве сно и од го вор но из вр ша ва ње пре у зе тих оба ве за и 3) 
сте пе на обра зо ва ња и сте че ног ис ку ства. Хер си и Блан шар су скре-
ну ли па жњу на че ти ри сти ла ли дер ства: 1) при ча ју ћи стил, 2) про-
дај ни стил, 3) пар ти ци па тив ни стил и 4) де ле ги ра ју ћи стил.

При ча ју ћи стил ли дер ства од го ва ра след бе ни ци ма ни ског 
ни воа зре ло сти, због то га што ни су спрем ни да се су о че с од го-
вор но шћу. Њи ма ви ше од го ва ра ју ли де ри ко ји са мо стал но де фи-
ни шу ци ље ве и за дат ке и са мо стал но утвр ђу ју стра те ги ју раз во ја. 
По што ни су спрем ни, ни ти спо соб ни да са мо стал но од лу чу ју и да 
са ми со бом упра вља ју, след бе ни ци ма ни ског сте пе на зре ло сти су 
по треб ни ли де ри ко ји ће им из да ва ти рад не на ло ге, да ва ти смер ни-
це и из да ва ти упут ства за рад.

Про дај ни стил ли дер ства је нај при ме ре ни ји у слу ча ју ни ске 
до уме ре не зре ло сти след бе ни ка. По ми шље њу Хер си ја и Блан ша-
ра, тим сти лом се да је по др шка љу ди ма ко ји ни су до вољ но спо соб-
ни, али ко ји су спрем ни да на се бе пре у зму од го вор ност за оно што 
ра де. След бе ни ци ма ко ји ма фа ли зна ње и спо соб ност тре ба пру-
жи ти шан су да се до ка жу ка ко би по ста ли за ин те ре со ва ни ји за рад. 

Пар ти ци па тив ни стил ли дер ства је аде ква тан за след бе ни ке 
чи ји се сте пен зре ло сти кре ће у ра спо ну од уме ре ног до ви со ког. 
След бе ни ци рас по ла жу по тен ци ја ли ма, али ни су спрем ни да пре-
у зму од го вор ност за до но ше ње од лу ка и са мо стал но из вр ша ва ње 
пре у зе тих по сло ва и рад них за да та ка. Уло га ли де ра сво ди се на 
при до би ја ње њи хо вог по ве ре ња и ак ти ви ра ње њи хо вих не спор них 
зна ња и спо соб но сти. По ве ћа ва ње њи хо ве мо ти ва ци је под ра зу ме ва 
оства ри ва ње до брих ре зул та та ра да.

Де ле ги ра ју ћи стил ли дер ства је нај бо љи за след бе ни ке ви со-
ког и нај ви шег сте пе на зре ло сти. Све сни сво јих ква ли те та и спо-
соб но сти, след бе ни ци су спрем ни да се, за све што ра де и о че му 
од лу чу ју, су о че с од го вор но шћу. За хва љу ју ћи то ме, ли де ри де ле-
ги ра ју ћег сти ла пре но се (де ле ги ра ју) на след бе ни ке ви сок сте пен 
сло бо де и овла шће ња у сфе ри од лу чи ва ња, упра вља ња и кон тро ле. 
Та кав од нос пре ма под ре ђе ни ма ви ше је не го по же љан, на ро чи то у 
усло ви ма тим ског ра да и од лу чи ва ња.

4.САВРЕМЕНИМОДЕЛИЛИДЕРСТВА

У по след њих не ко ли ко де це ни ја ли дер ством се ба ви ве ли ки 
број те о ре ти ча ра и на уч них ис тра жи ва ча. За хва љу ју ћи  то ме, оно 
је из у ча ва но и још увек се из у ча ва с раз ли чи тих аспе ка та. Осим 
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сти ло ва ли дер ства, све ве ћу па жњу за слу жу ју и мо де ли вођ ства. 
Нај пре ће се го во ри ти о мо де лу по де ље ног вођ ства, за тим о мо де лу 
вир ту ел ног вођ ства (као но вим и све ак ту ел ни јим мо де ли ма) и на 
кра ју о пре о ста лим са вре ме ним мо де ли ма ли дер ства.

4.1.Моделподељеноглидерства

Сва ки ли дер мо ра да зна да ни ко ни је ве чит, да ни је дан во ђа 
ни је на за мен љив и да је ге не ра циј ска сме на ка дро ва (ли де ра, след-
бе ни ка и дру гих) при род на и нор мал на ствар.7) По је ди ни ли де ри, 
ме ђу тим, ни су спрем ни да се по вла че,8) ства ра ју ћи ат мос фе ру да се 
без њих не мо же, да не ма ко да их за ме ни, да су сви дру ги не спо-
соб ни и да ће пар ти ја про па сти ако они оду. По тен ци јал не ри ва ле 
ши ка ни ра ју, про те ру ју, или им, оне мо гу ћа ва ју да на пре ду ју и да се 
оспо со бља ва ју за ве ће иза зо ве и озбиљ ни је ци ље ве. Да би се та кви 
и слич ни про бле ми и не спо ра зу ми пре ва зи шли, по след њих го ди на 
се све ви ше пре по ру чу је кон цепт по де ље ног ли дер ства, чи ја се су-
шти на сво ди на про цес де цен тра ли за ци је вла сти, мо ћи и ути ца ја.

Мо дел по де ље ног ли дер ства ка рак те ри ше ве ћи број прин ци-
па, од ко јих по себ ну па жњу за слу жу ју: 1) прин цип суп си ди јер но-
сти и 2) прин цип за слу же ног ауто ри те та.9)

Прин цип суп си ди јер но сти под ра зу ме ва при ме ну пра ви ла по 
ко ме ли дер не тре ба да оба вља ду жно сти ко је се без бол но мо гу 
пре не ти у над ле жност под ре ђе них. Оба ве зе ко је под ре ђе ни мо гу 
са мо стал но да из вр ша ва ју не тре ба да оп те ре ћу ју ли де ре, ко ји се 
иона ко има ју чи ме ба ви ти. Пре но ше њем де ла по сло ва и овла шће-
ња на ни же и се би под ре ђе не су бјек те оства ру је се не ко ли ко зна-
чај них ци ље ва, и то: 1) ли де ри се осло ба ђа ју оба ве за и по сло ва, 2) 
под ре ђе ни до би ја ју ве ћу сло бо ду и са мо стал ност у ра ду, што их 
чи ни за до вољ ни јим и мо ти ви са ни јим за рад и 3) оства ру је се же-
ље на рав но те жа мо ћи и ути ца ја у ор га ни за ци ји. Да би се иде ја о 
по де ље ном ли дер ству до кра ја ре а ли зо ва ла, ли де ри мо ра ју има ти 
мак си мал но по ве ре ње у под ре ђе не, њи хо ве спо соб но сти и по тен-
ци ја ле и њи хо ву ода ност и при вр же ност ци ље ви ма и ин те ре си ма 
ор га ни за ци је. Ако се та кво по ве ре ње за слу жи, ли де ри не тре ба да 
се др же ре зер ви са но и уз др жа но, не го да под ре ђе не охра бре и мо-
ти ви шу на са мо ста лан рад, до но ше ње од го ва ра ју ћих од лу ка и пре-

7) Ж. Ку лић, ци ти ра но де ло, стр. 240-266.

8) Ба кре ски, О. „Ко ор ди на ци ја и без бед но сни ме наџ мент“, Наука,безбедност,полиција, 
13(2), 2008, стр. 70.

9) Кон цепт по де ље ног вођ ства де фи ни сан је кра јем 90-их го ди на XX ве ка. Ње гов тво рац је 
Хен ди (Handy).
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у зи ма ње од го вор но сти за оно што ра де. Упо ре до с тим, ли де ри мо-
ра ју ства ра ти усло ве у ко ји ма ће се обез бе ђи ва ти но ви ме на џе ри и 
но ве во ђе ор га ни за ци је.

Прин цип за слу же ног ауто ри те та про ис ти че из све рас про-
стра ње ни јег ми шље ња да (ли дер ска) моћ не про ис ти че из по ло-
жа ја, овла шће ња и фор мал них по зи ци ја, не го из ком пе тент но сти, 
ре зул та та и ствар них за слу га. По зи ци ју тре ба нај пре за слу жи ти па 
он да до би ти. Ауто ри тет се не ства ра по до би ја њу ти ту ле и ли дер-
ског по ло жа ја, не го пре то га. Јед ном сте че на ли дер ска по зи ци ја ни-
је и за у век сте че на по зи ци ја. Све је по ли ти ци отво ре но и под ло жно 
пре и спи ти ва њу.10) Ако се по ја ве но ве сна ге, с бо љим пер фор ман-
са ма, мо ра им се пру жи ти шан са да се до ка жу. Нај бо љи тре нер 
не сме да бу де у за пећ ку. На про тив, еки пу тре ба увек да пред во де 
нај спо соб ни ји и нај у пор ни ји. Да се не би ме ња ла еки па, лак ше је 
ме ња ти тре не ра. То је про цес ко ји те че и ко ји је из ло жен не пре кид-
ним про ме на ма и мо ди фи ка ци ја ма. Ко је год спре ман да се су о ча ва 
са иза зо ви ма, да во ди и сле ди, да бу де глав ни и спо ред ни, да бу де 
над ре ђен и под ре ђен, да бу де ин ди ви ду а лац и тим ски играч, да ре-
ша ва про бле ме и ства ра ви зи је, да утвр ђу је стра те ги ју и де фи ни ше 
ци ље ве, да бу де оп ти ми ста и ве чи ти ђак, мо же по ста ти успе шан и 
уз о ран ли дер. Ор га ни за ци ја тре ба да има ви ше ли де ра, рас по ре-
ђе них на раз ли чи тим по сло ви ма, од нај ни жег до нај ви шег ни воа. 
Њи хо ва сме њи вост тре ба да по ста не нор мал на ствар и сва ко днев на 
по ја ва. Из ме ђу та ко по ста вље них ли де ра тре ба да вла да так ми чар-
ски дух. Онај ко је бо љи и спо соб ни ји иде на пред, а ко по су ста је и 
из о ста је – усту па ме сто бо љи ма. И стал но та ко.

Да би на ве де ни прин ци пи до шли до пу ног из ра жа ја, нео п-
ход ни су тим ски кон цепт ра да и но ви кан ди да ти за ли де ре. Афир-
ма ци ја тим ског ра да и ства ра ње усло ва за оса мо ста љи ва ње љу ди и 
њи хо во оспо со бља ва ње за вођ ство основ не су прет по став ке успе-
шног функ ци о ни са ња кон цеп та по де ље ног ли дер ства. Ако сва ки 
чо век до би је шан су да се ис ка же и до ка же, опро ба и по твр ди, об у-
чи и оспо со би, за до вољ ство у ра ду је ве ће, а успе шност де ло ва ња 
у по ли тич ком про сто ру све из ра же ни је.

4.2.Моделвиртуелноглидерства

Тех нич ко-тех но ло шки, ин фор ма ци о ни и ко му ни ка ци о ни 
про гре си умно го ме су из ме ни ли кон цепт, струк ту ру и из глед тра-
ди ци о нал не по ли тич ке ор га ни за ци је. У ери ро бо ти за ци је, ком пју-

10) Ж. Ку лић, Г. Ми ло ше вић, „Су бјек ти и фак то ри по ли тич ког ли дер ства“, Српскаполи-
тичкамисао, Бе о град, бр. 4/2013, стр. 62.
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те ри за ци је, ин тер не ти за ци је и ин тра не ти за ци је, тра ди ци о нал не 
по ли тич ке пар ти је све ви ше се тран сфор ми шу у вир ту ел не ор га-
ни за ци је, ко је се те ме ље на кон цеп ту ак тив но сти. Про стор за рад 
(кан це ла ри је, ка би не ти, управ не згра де, про сто ри је за са стан ке 
итд.) ви ше не ма зна чај ко ји је не ка да имао. Мно ге ак тив но сти са-
да се од ви ја ју уз по моћ елек трон ске по ште, мо бил не те ле фо ни је 
и ви део-кон фе рен ци ја, што кан це ла риј ски рад чи ни су ви шним и 
пре ва зи ђе ним об ли ком оба вља ња по сло ва. 

С афир ма ци јом вир ту ел них ор га ни за ци ја, без тра ди ци о нал-
ног од ре ђе ња ме ста ра да, на пу шта се уоби ча је но схва та ње ме ста и 
уло ге ли де ра у по ли тич кој ак тив но сти. Тра ди ци о нал но ли дер ство, 
за сно ва но на сва ко днев ном над зо ру и ви ше сте пе ној кон тро ли (хи-
је рар хиј ски по ста вље ној, а че сто и би ро кра ти зо ва ној), по ста ло је 
не ра ци о нал но, не сти му ла тив но, не про дук тив но и пре ску по. Мо-
дел вир ту ел ног ли дер ства, у ком би на ци ји са прин ци пи ма по де ље-
ног вођ ства, ну ди но ве мо гућ но сти. У ко јој ме ри ће се оне оства ри-
ти за ви си од мо де ла ли дер ства. У усло ви ма вир ту ел ног ли дер ства, 
за сно ва ног на по ве ре њу у под ре ђе не, тре ба раз ви ја ти осе ћај си гур-
но сти, при па да ња и ода но сти пар ти ји. Да би се у то ме ус пе ло, нео-
п ход ни су од ре ђе ни пред у сло ви, пре ма ко ји ма се по ве ре ње сти че 
по ис пу ње њу сле де ћих прет по став ки:11)

1) ве ро ва њем љу ди ма у ор га ни за ци ји;
2) де мон стри ра њем ода но сти ци ље ви ма ор га ни за ци је;
3) стал ним уче њем и оспо со бља ва њем за про ме не и при ла-

го ђа ва ња;
4) стал ним пре и спи ти ва њем по на ша ња ли де ра и след бе ни-

ка ка ко би се пра тио њи хов учи нак и евен ту ал ни рас ко-
рак из ме ђу ре чи и де ла;

5) ускла ђи ва њем ин ди ви ду ал них, груп них и за јед нич ких 
ци ље ва и ин те ре са ра ди за јед нич ког ра да на оства ри ва-
њу про јек то ва не по ли ти ке;

6) ус по ста вља њем од го ва ра ју ће ко му ни ка ци је са под ре ђе-
ни ма;

7) ком би но ва њем пра ви ла вир ту ел ног ли дер ства и прин ци-
па по де ље ног вођ ства итд.

Ли де ри вир ту ел них ор га ни за ци ја тре ба да зна ју да ор га ни-
за ци је не чи не њи хо ва се ди шта и њи хо ва тех ни ка и тех но ло ги ја, 
не го љу ди, њи хо ва зна ња и њи хо ви по тен ци ја ли. Ула га њем у љу де, 
ула же се у бу дућ ност и си гур ност. Љу ди су нај зна чај ни ји ре сур си, 

11)  Ж. Ку лић, ци ти ра но де ло, стр. 240-266.
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па их та ко тре ба и гле да ти.12) Та кав при ступ је у ин те ре су не са мо 
под ре ђе них не го и по ли тич ке ор га ни за ци је у це ли ни, јер са мо ува-
жен, аде кват но на гра ђен и за до во љан чо век мо же би ти за ин те ре со-
ван за оства ри ва ње ци ље ва ор га ни за ци је, без об зи ра на то ка ко је 
устро је на и чи ме се ба ви.

4.3.Осталимоделилидерства

У окви ру са вре ме них те о ри ја ли дер ства раз вио се кон тин-
гент ни при ступ, ко ји по ла зи од прет по став ке да ни је дан стил ли-
дер ства ни је ефи ка сан у свим си ту а ци ја ма и да та ефи ка сност за-
ви си од ве ћег бро ја фак то ра (ка рак те ри сти ке и зах те ва по сло ва и 
за да та ка, осо би не, оче ки ва ња и по на ша ња след бе ни ка и ор га ни за-
ци о не кул ту ре). Овај при ступ раз ви ја сле де ће мо де ле ли дер ства: 
1) си ту а ци о ни мо дел, 2) Фи дле ров мо дел, 3) мо дел “пут-циљ” и 4) 
нор ма тив ни мо дел.

Од ли де ра се зах те ва уме ће и спо соб ност да утвр де пра во 
ста ње ства ри, од но сно да утвр де ди јаг но зу си ту а ци је, а по том да 
иза бе ру и при ме не аде ква тан стил ли дер ства, ко ји је ком па ти би лан 
са сте пе ном зре ло сти под ре ђе них. Дру гим ре чи ма, стил ли дер ства 
се при ла го ђа ва кон крет ној си ту а ци ји и кон крет ним љу ди ма.

Фи дле ров мо дел ли дер ства по ла зи од ста ва да ли де ри мо гу 
при ме ни ти два сти ла во ђе ња сво јих след бе ни ка.13) Је дан стил се од-
ли ку је на кло но шћу и по пу стљи во шћу пре ма под ре ђе ни ма, а дру ги 
– стро гим и на ло го дав ним од но сом пре ма под ре ђе ни ма.

Мо дел „пут – циљ“ за сни ва се на оче ки ва њу и мо ти ва ци ји 
след бе ни ка.14) Стил ли дер ства тре ба да је при ме рен уоче ним раз-
ли ка ма ме ђу чла но ви ма ор га ни за ци је.15) На тим раз ли ка ма, као 
и на раз ли ка ма у ин ди ви ду ал ним до при но си ма, ли де ри тре ба да 
ус по ста ве раз ли чи те, од но сно аде кват не си сте ме на гра ђи ва ња. 
Са гла сно ка рак те ри сти ка ма под ре ђе них (зна ња и спо соб но сти, 
ри гид ност, до при нос итд.) и ка рак те ри сти ка ма окру же ња (при ро-
да по сла, на чин до но ше ња од лу ка, ка рак те ри сти ке гру пе и др.), 
ли де ри се мо гу по на ша ти ди рек тив но (ако је за да так сло жен, ви-

12) Ку лић, Ж., Ми ло ше вић, Г. „Пла ни ра ње као део ак тив но сти у обла сти упра вља ња људ-
ским ре сур си ма“, Наука,безбедност,полиција, 17(2), 2012, стр. 12-27.

13) Ф. Фи длер (FredFiedler) тво рац овог мо де ла, по ку шао је да од го во ри на пи та ње ко ли ко 
мо ћи, сна ге и ути ца ја ли де ру обез бе ђу је кон крет на си ту а ци ја.

14) Р. Ха ус (RobertHouse) по ла зио је од ста ва да су за по сле ни спрем ни на ве ли ке ре зул та те, 
али да оче ку ју и ве ли ке на гра де. За да так ли де ра је да им по мог ну у оства ри ва њу ци ље-
ва.

15) Оп шир ни је: P. G. Nort ho u se, Лидерство, Бе о град, 2008, стр. 87-94.
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ше фа зан и ду го ро чан по на ша ње се мо же сма тра ти по зи тив ним), 
по др жа ва ју ће (ли дер тре ба да се опре де ли за стил по др жа ва ју ћег 
по на ша ња ка да се оба вља ју по сло ви ко ји иза зи ва ју за мор, стрес, 
мо но то ни ју и фру стра ци ју), ин спи ра тив но (ка да се тре ба су о чи ти 
са ве ћим иза зо ви ма и ви со ким ци ље ви ма, ли де ри тре ба до дат ним 
ме ра ма на гра ђи ва ња и на пре до ва ња да мо ти ви шу под ре ђе не на ве-
ће за ла га ње) и пар ти ци па тив но (под ра зу ме ва ви сок сте пен уче шћа 
под ре ђе них у про цес од лу чи ва ња, до бру ме ђу соб ну ин фор ми са-
ност, ви сок ни во по ве ре ња у под ре ђе не, али и под ре ђе них у ли де ра 
и слич но).

Нор ма тив ни мо дел ли дер ства16) са др жи пет сти ло ва ли дер-
ства, се дам си ту а ци о них ди мен зи ја, че тр на ест ти по ва про бле ма и 
се дам пра ви ла од лу чи ва ња. По утвр ђи ва њу ди јаг но зе си ту а ци је у 
ко јој се на ла зи, ли де ру се пру жа мо гућ ност да се опре де ли за је дан 
од пет сти ло ва вођ ства, обе ле же них по себ ним ну ме ра ци ја ма. Два 
сти ла се ве зу ју за ауто крат ско од лу чи ва ње (ауто крат ски стил од лу-
чи ва ња – А I и ауто крат ски стил од лу чи ва ња – А II), два за кон сул-
та тив но од лу чи ва ње (кон сул та тив ни стил – С I и кон сул та тив но до-
но ше ње од лу ка – С II), а пре о ста ли, пе ти, стил (груп но до но ше ње 
од лу ка – Г II), за груп но, тј. кон сен зу сно до но ше ње од лу ка.

***

Не до вољ но ја сно од ре ђен и по зи ци о ни ран по ли тич ки про-
стор, мно штво иде ја и ми сли у истом, бр зи на и сло же ност од лу-
чи ва ња, же ља за оства ре њем по ли тич ке мо ћи и слич но, зах те ва 
пра ће ње по ли тич ког про це са од стра не ли де ра. При ро да од но са у 
про це су упра вља ња по ли тич ким про це си ма, зах те ва пре по зна ва-
ње сти ла ли дер ства, од но сно сти ла во ђе ња у по ли ти ци. Ли дер ска 
по зи ци ја спа ја ин те рес по је дин ца, ко лек ти ви те та и дру штве не за-
јед ни це у мо дел ко ји пред ста вља бри гу ли де ра за оп штим вред но-
сти ма. 

Ли дер на сто ји да кре и ра је дин ствен, пре по зна тљи ви стил 
де ло ва ња у по ли ти ци. Ли дер ски стил ис по ља ва се кроз ауто ри тет 
од лу чи ва ња и де ло ва ња али и кроз раз не об ли ке и фор ме укљу чи-
ва ња след бе ни ка у про цес до но ше ња од лу ка и ак тив но сти. Осим 
сти ло ва ли дер ства, све ве ћу па жњу за слу жу ју и мо де ли вођ ства и 
то: мо дел по де ље ног вођ ства и мо дел вир ту ел ног вођ ства. Да би се 
иде ја о по де ље ном ли дер ству до кра ја ре а ли зо ва ла, ли де ри мо ра ју 

16) Твор ци нор ма тив ног мо де ла ли дер ства су Врум (Vroom) и Је тон (Yetton).



има ти мак си мал но по ве ре ње у под ре ђе не, њи хо ве спо соб но сти и 
по тен ци ја ле и њи хо ву ода ност и при вр же ност ци ље ви ма и ин те ре-
си ма ор га ни за ци је. 

Ли де ри вир ту ел них ор га ни за ци ја тре ба да зна ју да ор га ни-
за ци је не чи не њи хо ва се ди шта и њи хо ва тех ни ка и тех но ло ги ја 
већ љу ди. Та кав при ступ је у ин те ре су не са мо под ре ђе них не го и 
по ли тич ке ор га ни за ци је у це ли ни, јер са мо ува жен, аде кват но на-
гра ђен и за до во љан чо век мо же би ти за ин те ре со ван за оства ри ва-
ње ци ље ва ор га ни за ци је, без об зи ра на то ка ко је устро је на и чи ме 
се ба ви.
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ZivkoKuliс,GoranMilosevic

STYLESANDMODELSOFLEADERSHIPINPOLITICS

Resume
Un li ke ma nu fac tu ring and en tre pre ne u rial pro ces ses, po li ti cal 

pro ces ses are much mo re com plex and re qu i re a spe cial re la ti on ship 
bet we en a le a der and fol lo wers. Wit hin the po li ti cal en vi ron ment, if 
one wis hes to re cog ni ze the style and met hods of po li ti cal le a der ship, 
one must al so con si der the man ner and na tu re of re la ti on ships in the 
pro cess of a po li ti cal party ma na ge ment, and wit hin po li ti cal pro ces ses 
ma na ge ment. 

As for clas si cal le a der ship styles, one sho uld dis tinct 3 styles: 
1) autoc ra tic, 2) de moc ra tic, and 3) li be ral. Autoc ra tic le a der ship style 
is the re sult of a ri gid, full of su spi cion, in fle xi ble, and autoc ra tic at ti-
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tu de of a le a der of a po li ti cal or ga ni za tion. Sin ce he/she op po ses par-
ti ci pa tion of party mem bers in ma na ge ment and de ci sion-ma king, he/
she ma kes the de ci si ons, cre a tes vi si ons and esta blis hes the stra tegy of 
po li ti cal ac tion all by him/her self. De moc ra tic le a der ship style is ba sed 
on co o pe ra tion bet we en a le a der and his/her sub or di na tes. Both le a der 
and fol lo wers par ti ci pa te in de ci sion-ma king. Li be ral le a der ship style 
is cha rac te ri zed by full and free par ti ci pa tion of all fol lo wers in the 
pro cess of vi sion ma king, esta blis hing of stra tegy, de fi ning of go als, 
as su ming re spon si bi li ti es and ac hi e ving go als of po li ti cal or ga ni za tion. 

Gi ven the ap pro ach which cla ims that an or ga ni za tion con sists of 
or ga ni zed and lead gro ups, and that spe cial at ten tion sho uld be paid to 
the be ha vi o ur and tra its of in di vi du als that ha ve the ro le of a le a der, two 
le a der ship styles emer ged, na mely: 1) tran sac ti o nal and 2) tran sfor ma ti-
o nal. Tran sac ti o nal le a der ship style is cha rac te ri zed by ove remp ha si zed 
ro le of the le a der and sub or di na te ro le of the fol lo wers. Only le a ders 
par ti ci pa te in cre a ting of vi si ons and esta blis hing of stra tegy. Tran sfor-
ma ti o nal style le a ders are re cog ni zed by the ir re a di ness and de ter mi na-
tion to ma ke chan ges whe ne ver ne e ded and as much as ne ces sary.

In pro fes si o nal li te ra tu re, it is oc ca si o nally sug ge sted that, in 
ad di tion to clas sic, tran sac ti o nal and tran sfor ma ti o nal, ot her, still less 
known styles of le a der ship, are al so pos si ble. The aut hors po int to fo ur 
le a der ship styles: 1) tel ling style, 2) sel ling style, 3) par ti ci pa ting style 
and 4) de le ga ting style.

In ad di tion to le a der ship styles, le a der ship mo dels al so de ser ve 
mo re at ten tion. One can dis tinct: sha red le a der ship mo del and vir tual 
le a der ship mo del. In or der to fully im ple ment the idea of sha red le a-
der ship, le a ders must ha ve the ma xi mum con fi den ce in sub or di na tes, 
the ir ca pa bi li ti es and po ten ti als and the ir loyalty and com mit ment to 
the go als and in te rests of the or ga ni za tion. The le a ders of vir tual or ga-
ni za ti ons need to know that the or ga ni za tion do es not con sist of the ir 
po si ti ons and the ir tec hno lo gi es, but the pe o ple, the ir know led ge and 
the ir po ten ti als. Pe o ple are the most im por tant re so ur ce, and they sho-
uld be seen as such. Such an ap pro ach is in the in te rests not only of 
sub or di na tes, but al so of a po li ti cal or ga ni za tion as a who le, gi ven that 
only re spec ted, ade qu a tely re war ded and sa tis fied per son can be in te re-
sted in ac hi e ving the go als of the or ga ni za tion, re gar dless of how it is 
struc tu red and what it do es. 

Wit hin the con tem po rary le a der ship the o ri es, the con tin gency 
ap pro ach has de ve lo ped, which as su mes that no le a der ship style is ef-
fi ci ent in all si tu a ti ons, and that this ef fi ci ency de pends on a num ber 
of fac tors. This ap pro ach de ve lops the fol lo wing le a der ship mo dels: 
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1) si tu a ti o nal mo del, 2) Fi e dler’s mo del, 3) “path-goal” mo del and 4) 
nor ma ti ve mo del.
Key words:le a der ship styles, le a der ship mo dels, po li tics, po li ti cal spa ce, fol-

lo wers, le a ders.  
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03. сеп тем бра 2014. године.


	SPM-3-2014
	spm-III-0-000sadr
	spm-III-1-1


