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Резиме: Иако су модели квалитета већ доста дуго у центру пажње стручњака за 
квалитет, чини се да се, због њихове усмерености на робно-производне делатности, доста 
губи приликом покушаја њихове примене на услужне делатности. Формални модели 
квалитета услуге почињу да се појављују у литератури тек средином осамдесетих година 
прошлог века. Од тада их је развијено више десетина, а у овом раду је представљено шест 
вероватно најзначајнијих, с посебним нагласком на најпопуларнији - модел јазова. 
Кључне речи: модели квалитета услуге, задовољење корисника, модел јазова  
 
Аbstract: Quality experts usually focus their work on quality models intended for manufacture, 
leaving a lot of space for elimination of the waste in application of these models in services. 
Formal service quality models have been developed since mideighties of the last century. There 
are few dozens of them, but the majority represents just a modification of the elementary models. 
The paper presents six of them and focuses especially on the most popular – GAP model. 
Key words: service quality models, customer satisfaction, GAP model 

 
 
1. УВОД 
 
 Квалитет услуге и менаџмент квалитетом 
услуга представљају теме које су доста 
запостављене, чак и међу стручњацима за 
квалитет. Иако модели система менаџмента 
квалитетом постоје, сада већ можемо рећи, и 
више векова, они су као по неком правилу, 
готово увек били усмерени на производне 
системе. 
 С друге стране, сектор услужних 
делатности се изузетно развијао у последњих 
неколико деценија. У САД је пре мало више од 
пола века, отприлике подједнак број људи 
радио у робно-производним и услужним 
делатностима, да би, према подацима с почетка 
овог века, четири пута више људи било 
запослено у услужним, него у робно-
производним делатностима. Иако прецизни 
подаци овакве врсте за Србију нсу јавно 
доступни, претпоставка је да је тренд веома 
сличан. 
 Придајући значај оваквим чињеницама, у 
овом раду смо се позабавили неким од 
најзначајнијих модела квалитета услуге. 
Размотрићемо како се у њима тумачи шта је 
квалитет услуге и од чега он највише зависи. 
Пажњу ћемо усмерити на шест 

најкарактеристичнијих модела (иако их има 
више десетина, али су већином модификација 
ових шест), а затим и збирно разматрати 
њихове добре и мање добре стране. 
 
2. МОДЕЛИ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ 
 
2.1 Техничко-функционални модел 
 
 Модел квалитета услуге заснован на 
техничким и функционалним карактеристикама 
се базира на чињеници да, да би предузеће 
било конкурентно, мора да постоји потпуно 
разумевање корисничког поимања квалитета и 
начина на који се остварује квалитет услуге. 
 Менаџмент корисничким поимањем 
квалитета треба да води ка постизању 
задовољења корисника кроз поклапање између 
онакве услуге какву корисник очекује (енг. 
„expected service“) и онакве каква му се пружи, 
односно како он доживи да му је пружена (енг. 
„percieved service“). 
 Према овом моделу, постоје три 
компоненте квалитета услуге: технички 
квалитет, функционални квалитет и доживљај 
[1].  
 Односи између компонената су приказани 
на слици 1. 
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Слика 1. Техничко-функционални модел 
 
 Технички квалитет је онај квалитет од 
кога настаје резултат услуге у интеракцији 
услужне организације и корисника. Овај 
квалитет утиче на корисника и од њега зависи 
начин на који ће он вредновати квалитет 
услуге. 
 Функционални квалитет је резултат 
услуге, односно начин на који се технички 
квалитет заправо остварује. Овај квалитет 
утиче на корисника, тако да од њега зависи 
начин на који ће он доживети услугу која му је 
пружена. 
 Доживљај (енг. „image“) је веома важан за 
организацију која пружа услугу. Он се добија 
на основу техничког и функционалног 
квалитета, али и још неких фактора (као што су 
традиција, идеологија, гласине, односи с 
јавношћу итд.). 
 
2.2 Модел јазова 
 
 Модел јазова (познат и као „gap“ модел) је 
1985. године представио Parasuraman са својим 
сарадницима. Ради се о вероватно 
најпопуларнијем моделу квалитета у услугама. 
 Овај модел почива на претпоставци да је 
квалитет услуге функција разлика између 
очекивања и перформанси у односу на више 
димензија квалитета. Суштина модела почива у 
анализи јазова (енг. “gap“). Постоји пет врста 
јазова [2]: 

1. први јаз – разлика између очекивања 
корисника и начина на који менаџмент 
поима очекивања корисника, 

2. други јаз – разлика између начина на 
који менаџмент поима очекивања 
корисника и спецификација квалитета 
услуге, 

3. трећи јаз – разлика између 
спецификација квалитета услуге и 
услуге каква је стварно пружена, 

4. четврти јаз – разлика између услуге 
каква је стварно пружена и онога што 
је обећано кориснику (кроз 

комуникацију с корисником у вези с 
пружањем услуге), 

5. пети јаз – разлика између очекивања 
корисника и начина на који је 
корисник доживео услугу. 

  
 На слици 2. су приказана места настанка 
сваког од јазова. Испрекиданом линијом је 
означена граница између јазова који настају 
унутар саме организације и јаза који настаје у 
свести корисника, који је и онај најбитнији јер 
се односи на разлику између услуге каква јесте 
и каква би требало да буде. 
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Слика 2. Модел јазова 
 
 Према овом моделу, квалитет услуге 
представља функцију поимања и очекивања и 
може се математички изразити као: 
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где је: 

• SQ – укупни квалитет услуге, 
• k – број атрибута, 
• Pij - поимање (доживљавање) 

перформансе подстицаја i у погледу 
атрибута j, 

• Eij – очекивани квалитет услуге за 
атрибут j који представља релевантну 
норму за подстицај i. 

  
 Овај модел се надовезује на димензије 
квалитета услуге означене акронимом RATER 
(поузданост, поверење, учешће опипљивих 
производа, разумевање, одзив). 
 На слици 3. је приказан детаљнији, 
проширени модел јазова, који разматра факторе 
због којих настаје сваки од јазова. 
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Слика 3. Проширени модел јазова у 
квалитету услуге 

 
 Као што се на слици може видети, први јаз 
може настати због неадекватне оријентације 
маркетинга приликом истраживања корисника, 
због лоше комуникације у организацији или 
због неусклађености менаџерске хијерархије. 
 Могући узроци настанка другог јаза су 
недовољна посвећеност менаџера квалитету, 
грешке приликом постављања циљева (ако се 
утврде или превисоки или недовољни циљеви), 
несклоност ка стандардизовању рутинских 
радних задатака, поготово особља које 
учествује у пружању услуге. Ту су и лоше 
препознате могућности, односно капацитети за 
пружање услуге. Може се рећи да је, уопштено, 
узрок настанка другог јаза неразумевање 
између две групе учесника у пројектовању и 
развоју услуге – менаџера (нарочито из области 
маркетинга) и инжењера. Стога, основни услов 
за превазилажење овог јаза представља 
успостављање одговарајућих спона између 
система познатих као “глас корисника“ и “глас 
инжењера“. 
 Да се не би створио трећи јаз, неопходно је 
да постоји одговарајућа сарадња између свих 
учесника у реализацији услуге, као и 
механизми праћења њиховог рада у сврху 
управљања, које мора бити схваћено на 
одговарајући начин. Улоге треба да буду 
недвосмислено дефинисане и лишене 
међусобне супротстављености. Такође, да би се 
услуга реализовала на жељени начин, мора се 

располагати одговарајућом технологијом и 
особљем. 
 Четврти јаз настаје из ситуације да 
кориснику није пружена онаква услуга каква 
му је обећана, што се може десити или зато што 
је особље задужено за комуникацију с 
корисником створило (нереално) превелика 
очекивања код корисника по питању услуге, 
или зато што није постојала одговарајућа 
комуникација различитих актера услуге, од 
оних задужених за комуникацију с корисником, 
па све до оних који непосредно пружају услугу 
кориснику. 
 Сваки од ова четири јаза може да буде 
разлог појављивања петог, фаталног по 
корисникову лојалност предузећу. Након 
испољавања овог јаза који, дакле, може бити 
проузрокован неиспуњеним очекивањима у 
погледу сваке од димензија квалитета, 
корисник се веома лако може определити за 
одустајање од даљег коришћења услуга 
предузећа. Да до тога не би дошло, мора се 
вршити адекватан менаџмент квалитетом 
услуге. 
 
2.3 Атрибутивни модел 
 
 Према овом моделу, за услужну 
организацију се може рећи да је високог 
квалитета уколико је истрајна и доследна у 
томе да кориснику пружа оно што он 
прижељкује и очекује. Дакле, треба се 
усредсредити на онај део услуге који је 
најбитнији с корисниковог становишта. 
 Први корак у развијању модела јесте 
раздвајање атрибута у различите групе. Сматра 
се да услуге могу уопштено да се опишу кроз 
три основна скупа атрибута. То су [3]: 

1. физички објекти и процеси, 
2. понашање људи и 
3. професионално просуђивање. 

  
 Сваки од ових скупова атрибута обухвата 
више фактора. Овај модел за сваки скуп 
атрибута описује по једно теме петоугла, као 
што је приказано на слици 4. 
 Притом је са: 

• 1 – означен слаб контакт, тј. 
интензитет интеракције с корисником 
и мало прилагођавања приликом 
пружања услуге, као што је, на пример, 
случај у СТР-овима, 

• 2 – означен средњи контакт, тј. 
интензитет интеракције с корисником 
и мало прилагођавања приликом 
пружања услуге, што би се, рецимо, 



  

могло приписати раду шалтерских 
служби, 

• 3 – означен изражен контакт, тј. јак 
интензитет интеракције с корисником, 
али мало прилагођавања приликом 
пружања услуге, као што је, на пример, 
случај у образовању, 

• 4 – означен слаб контакт, тј. 
интензитет интеракције с корисником, 
али с високим нивоом прилагођавања 
приликом пружања услуге, као што је, 
рецимо, случај код дискотека, ноћних 
клубова, 

• 5 – означен изражен контакт, тј. јак 
интензитет интеракције с корисником, 
праћен високим нивоом прилагођавања 
приликом пружања услуге, што је, на 
пример, случај код здравствених 
услуга. 
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Слика 4. Атрибутивни модел квалитета 

услуге 
  
 Дакле, овај модел служи за 
идентификацију различитих врста услуга у 
односу на степен контакта и интеракције с 
корисником и обим прилагођавања рада 
особља потребама појединачног корисника, 
гледано са становишта сваког од три основна 
скупа атрибута. Затим се, у складу с тим, 
доносе одговарајући закључци о критичним 
факторима услуге. 
 На пример, услуге у којима постоји слабија 
интеракција с корисником и нижи ниво 

прилагођавања, снажније карактерише скуп 
атрибута “физички објекти и процеси“ (нпр. 
код транспорта робе, одржавања постројења 
итд.). На основу тога, закључује се да код 
таквих услуга треба више пажње посветити 
поузданости опреме, њеној погодности за 
коришћење и сличним факторима. 
 
2.4 Модел квалитета самоуслуживања 
 
 Термини “самоуслуга“ или “самопослуга“ 
настали су у времену када се није размишљало 
о мегадисконтима, супер и хипермаркетима, да 
би означили продавницу (најчешће намирница) 
која је обично бивала толико велика да 
корисник није могао да очекује да ће му у 
сваком њеном делу бити тренутно на 
располагању помоћ од особља. 
 Можда је сам израз “самоуслуга“ данас 
превазиђен, али се нови облици примене 
концепта “самоуслуживања“ стално проналазе. 
Све је већи број ресторана и киоска брзе хране 
у којима се корисници могу сами послужити 
или бензинских станица на којима корисници 
могу да бирају да ли желе да чекају у реду да 
им радник сипа бензин или да то сами учине. 
На неким од тих бензинских станица могуће је 
и закупити време коришћења свих потребних 
ресурса да би се опрао ауто, што је свакако 
супститут услуге прања аутомобила у 
аутоперионици. 
 Суштина оваквог облика услуге се налази у 
чињеници да на тај начин корисник сопственим 
радом смањује трошак услуге за онај део који 
се односи на трошкове радне снаге, па је њему 
услуга и утолико јевтинија. Ово се не мора 
односити само на трошковни фактор, већ и на 
неке друге, попут брзине. 
 Модел квалитета самоуслуживања 
разматра квалитет услуге коју корисник пружа 
сам себи коришћењем технологије коју му 
услужна организација ставља на располагање. 
  На слици 5. је приказан глобални модел 
квалитета самоуслуживања [4]. 
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Слика 5. Глобални модел квалитета 
самоуслуживања 

 



  

 Шта се може закључити са ове слике? То 
да хоће ли се корисник определити за 
самоуслуживање или не, зависи од његове 
склоности према самосталном коришћењу 
услужне технологије, која, пак, зависи од 
очекиваног квалитета такве услуге. Тај 
очекивани квалитет ће бити већи, што 
корисник има активнији став према коришћењу 
услужне технологије (на пример, што боље зна 
да је користи), односно мањи што је корисник 
више “научен“ да му целокупну услугу пружи 
особље организације. 
 Овај модел, односно компоненте с крајње 
леве стране претходне слике, можемо и 
детаљније разрадити. То је приказано на слици 
6. 
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Слика 6. Детаљнији модел квалитета 
самоуслуживања 

 
 Ево, дакле, и појединачних фактора од 
којих зависи да ли ће се корисник одлучити за 
самоуслуживање или не. Он ће то учинити 
утолико пре што је већа брзина којом на тај 
начин може да задовољи одређену потребу, 
што је услужна технологија безбеднија и лакша 
за коришћење и што је већи обим у коме 
организација управља тим његовим 
самоуслуживањем. Постоје чак и случајеви у 
којима ће то што ће се самоуслужити 
кориснику представљати својеврсно 
задовољство. 
 Треба напоменути да овај модел у 
разматрање не укључује цену услуге, која је 
код многих услуга и главни опредељујући 
фактор у одлуци о самоуслуживању. 
 
2.5 Модел корисничког поимања 
квалитета услуге и задовољења 
корисника 
 
 Оно што се покушава овим моделом је да 
се још боље разуме од чега све то зависи 
корисничко поимање квалитета услуге, 
односно од чега почиње задовољење корисника 
(слика 7.). 
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Слика 7. Модел корисничког поимања 
квалитета услуге 

и задовољења корисника 
 
 Дакле, на укупно задовољење корисника се 
утиче из два правца. Један је онај у коме 
организација треба да препозна праве жеље 
корисника, а други онај у коме организација 
треба да испуни његова очекивања по питању 
идентификованих жеља. Неадекватан квалитет 
услуге, односно недовођење корисника до 
задовољења, може да буде проузроковано било 
изостанком спознавања његових истинских 
жеља, било неиспуњавањем његових потпуних 
очекивања у односу на те жеље. 
 Овај модел нам доноси нешто ново у 
односу на онај који предлаже ИСО 
организација. Док се у стандарду ИСО 
9000:2000, за „захтев“ каже да је то „потреба 
или очекивање, који су исказани, у принципу 
подразумевани или су обавезни“, аутори овог 
модела заговарају идентификацију разлике 
између „потребе“ корисника, коју они називају 
„жељом“, и „очекивања“ корисника, као 
квалитета услуге који корисник ишчекује, у 
односу на идентификовану потребу. 
 Моделу се придодаје и наредних десет 
атрибута путем којих се мери начин на који 
организација поступа у односу с корисником 
[5]: 

1. убедљивост представника организације 
приликом заказивања састанка, 

2. пријатељски однос са стране особља 
организације, 

3. спремност представника организације 
да саслуша питања, 

4. припремљеност представника 
организације за пружање тачних 
информација, 

5. обим знања представника 
организације, 

6. темељност и пажња коју посвећује 
представник организације, 



  

7. помоћ представника организације у 
доношењу праве одлуке, 

8. помоћ представника организације у 
контексту дугорочног планирања, 

9. заинтересованост представника 
организације за лични живот, 

10.  професионална уређеност просторија. 
 
2.6 Модел осовинског, суштинског и 
периферног дела услуге 
 
 Ради се о моделу који користи одређене 
атрибуте услуге, и који их, управо попут оног 
модела који смо назвали атрибутивним, 
разврстава у три категорије. Међутим, овај 
модел има другачију структуру разврставања 
од атрибутивног. 
 По њему, услуга се састоји из три 
преклапајућа дела – осовинског, суштинског 
и периферног. Сваки од ових делова се састоји 
од одређених елемената који утичу на укупни 
квалитет услуге. Односи између делова су 
приказани на слици 8. 
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Слика 8. Преклапање и однос значаја делова у 

моделу 
 
 Осовински део се односи на “крајњи 
производ“, односно “излаз“ из пружања услуге. 
То је оно што корисник очекује да добије од 
услуге, што у неким случајевима може и да му 
преостане након завршетка свих услужних 
процеса. Од сва три дела, осовински део има 
уопштено највећи утицај на корисника 
приликом доношења одлуке о избору 
организације коју ће ангажовати за услугу. 
Такође, квалитет осовинског дела има највећи 
утицај на то колико ће бити задовољење 
корисника. 
 Суштински део се односи на свеукупност 
људи, процеса и организационе структуре са 
којима корисник мора да успостави 
интеракцију и прође кроз процес преговарања, 
да би дошао у ситуацију да може да добије 
“крајњи производ“ (“излаз“) услуге, односно да 
искуси осовински део услуге. 

 Периферни део обухвата све додатке 
услузи, чији је циљ да заокруже у целину 
процес пружања услуге. Овај део се односи на 
све оне “екстра“ елементе услуге, који 
омогућавају да корисник не само задовољи 
неку своју основну потребу, већ има и 
целокупно пријатно искуство у вези с услугом 
која му је пружена. 
 
3. ЗАКЉУЧАК 
 
 Сваки од представљених модела носи са 
собом нешто ново, неки скуп од једног или 
више фактора о којима би услужне 
организације требало да поведу рачуна. 
Свакако најчешће цитиран у литератури је 
“модел јазова“, који је овде и најдетаљније 
објашњен. 
 Можда би најадекватније било овај рад 
закључити сумарним размотрањем најважнијих 
добрих и лоших страна сваког од 
представљених модела квалитета услуге 
(табела 1.). У овој табели наведене су области у 
којима је примена модела најфункционалнија, 
али и препреке које се притом могу јавити. 
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Табела 1. Преглед предности и недостатака 

изложених модела квалитета услуге 
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