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КРЕАТИВНОВОЂСТВО
Сажетак

Кре а тив но вођ ство је ком плек сан по јам и ње го во од
ре ђе ње под ра зу ме ва по се до ва ње зна ња из обла сти 
кре а тив но сти, вођ ства и упра вља ња про ме на ма. Да 
би не што би ло озна че но као кре а тив но по треб но је 
да за до во љи сле де ће кри те ри ју ме: кри те ри јум но ви не 
тј. је дин стве но сти (да ни је ко пи ја не че га што већ по
сто ји), кри те ри јум функ ци о нал но сти (да слу жи оно
ме че му је на ме ње но) и кри те ри јум вред но сти (по се
ду је вред ност не са мо за кре а то ра већ и за дру штво). 
Вођ ство се да нас у са вре ме ној те о ри ји нај че шће де
фи ни ше као про цес у ко ме во ђа ути че на след бе ни ке 
ра ди оства ре ња за јед нич ког ци ља. Кре а тив но вођ
ство мо же мо де фи ни са ти као спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма на нов на чин, ства ра њем но вих вред но сти 
од  ко ри сти за ор га ни за ци ју и ути ца јем на дру ге љу
де (след бе ни ке), мо ти ви са њем и ин спи ри са њем гру
пе на ак ци ју, ра ди оства ри ва ња за јед нич ких ци ље ва. 
Кре а тив ни во ђа је ства ра лац но вих про це са, про из
во да, услу га или пер фор ман си. По ред то га што сам 
ства ра, кре а тив ни во ђа има ве ли ку уло гу у ства ра њу 
кре а тив не прак се у ор га ни за ци ји. Он је и еду ка тор за 
сво је са рад ни ке. Кре а тив ни во ђа та ко ђе има ва жну 
уло гу у се лек то ва њу и за по шља ва њу кре а тив них љу ди 
и ства ра њу успе шног ти ма чи ји ће ре зул та ти би ти у 
функ ци ји стал ног, кон ти ну и ра ног раз во ја. Кре а тив ни 
во ђа има кључ ну уло гу у се лек ци ји, на гра ђи ва њу и им
пле мен та ци ји нај кре а тив ни јих ре ше ња уну тар ор га
ни за ци је. 
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Кључ не ре чи: кре а тив ност, вођ ство, кре а тив но вођ
ство, ве шти не кре а тив ног ми шље ња, ве шти не ру ко
во ђе ња, ве шти не кре а тив ног во ђе, кре а тив на кли ма, 
упра вља ње про ме на ма 

КРЕ А ТИВ НОСТ, ВОЂ СТВО, КРЕ А ТИВ НО ВОЂ СТВО

Kре а тив но вођ ство све ви ше за о ку пља па жњу и ин те ре со ва ње 
те о ре ти ча ра ши ром све та. Ис тра жи ва чи по чи њу да ука зу ју да 

је кре а тив ност есен ци јал на ве шти на ефи ка сног вођe (Mum ford, 
M.D., Marks, M.A., Con nelly, M.S., Zac ca ro, S.J., Johnson, J.F. 1998, 
Ben nis & Bi e der man 1997, Si mon ton 1994,). Упр кос по ве ћа ном ин-
те ре со ва њу ма ло је оних ко ји су до са да да ли пре ци зни је те о риј ско 
од ре ђе ње пој ма кре а тив но вођ ство. 

Из у ча ва ње кре а тив ног вођ ства под ра зу ме ва по се до ва ње зна ња 
из обла сти кре а тив но сти и упра вља ња. Основ но пи та ње ко је се на-
ме ће на по чет ку је да ли је уоп ште мо гу ће го во ри ти о вођ ству без 
кре а тив но сти?  Ако ни је, он да би смо се кре та ли у за ча ра ном кру гу. 
Уко ли ко је сте, он да је то пред мет на шег про ми шља ња. Сма тра мо 
да по сто је и некреативнe вођe али је то лак ше уочи ти у прак си не го 
те о риј ски до ка за ти. 

Кре а тив но вођ ство тре ба по сма тра ти кроз при зму ре зул та та 
ра да. Кре а тив ни во ђа дајe из у зет не ре зул та те, но ве вред но сти ко је 
су од су штин ског зна ча ја за оп ста нак и раз вој гру пе. На гла ша ва мо 
да ће мо у овом ра ду го во ри ти о раз вој ној кре а тив но сти. Јер не тре-
ба за бо ра ви ти да кре а тив ност мо же би ти раз вој на и де струк тив на. 

Да би смо раз у ме ли по јам кре а тив ног вођ ства мо ра мо се нај-
пре освр ну ти на одређeње пој ма кре а тив но сти и вођ ства а он да и 
са мог пој ма кре а тив но вођ ство.

Кре а тив ност, иако се сма тра за јед ну од нај ве ћих вред но сти 
људ ског ума, пред ста вља то ли ко ви ше зна чан по јам да мно ги сма-
тра ју да га је не мо гу ће те о рет ски оме ђи ти и пре ци зно де фи ни са ти. 

Ма да су се пи та њем кре а тив но сти ба ви ли ми сли о ци још од ан-
тич ких вре ме на, пр ва озбиљ ни ја на уч на ис тра жи ва ња кре а тив но-
сти по чи њу ка сно, 50- их го ди на два де се тог ве ка. До та да се ве ко-
ви ма cматрало да је кре а тив ност дар од Бо га (Бо го ва у за ви сно сти 
од ре ли гиј ског ту ма че ња) или не ког ви шег нат при род ног ума и да 
је она да та (тер мин дар и из ве де ни ца да ро ви тост) рет ким и иза бра-
ним по је дин ци ма. И баш као што су пр ве во ђе би ле по и ма не као 
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од Бо га или нат при род ног би ћа иза бра не да во де, та ко је и кре а тив-
ност би ла ту ма че на бо жан ским по ре клом. 

То ком пе ри о да Ре не сан се, сма тра ло се да је кре а тив ност на-
след на, то јест да је ге нет ски од ре ђе на. Ду го го ди на пр ва на уч на 
ис тра жи ва ња о кре а тив но сти би ла су усме ре на на из у ча ва ње кре-
а тив не лич но сти и ге нет ског на сле ђа ових иза бра них по је ди на ца. 
Као по сле ди ца ових ис тра жи ва ња, ско ва на су ла ич ка об ја шње ња 
као што су: “Он је ро ђе ни умет ник!”  

Та ко ђе, ра не те о ри је вођ ства, вођ ство де фи ни шу као скуп осо-
би на. Пре ма овом схва та њу, по је дин ци има ју при род не тј. уро ђе не 
осо би не или ква ли те те ко ји их чи не во ђа ма и упра во те осо би не их 
раз ли ку ју од оста лих. 

Тек ка сни је ис тра жи ва чи по чи њу да се ба ве и пи та њем со цио-
кул ту ро ло шке усло вље но сти кре а тив но сти од но сно вођ ства. Ду го 
го ди на кре а тив ност је би ла ве за на за умет ност чак и из јед на ча ва на 
са умет нич ком кре а тив но шћу. Ја сно је да се кре а тив ност не мо-
же сма тра ти ис кљу чи во при ви ле ги јом умет ни ка. По след њих де-
це ни ја ра сте ин те ре со ва ње за из у ча ва њем кре а тив но сти у дру гим 
обла сти ма. Све ве ћа па жња по све ћу је се из у ча вањy кре а тив но сти 
у на у ци.  Из у ча ва се кре а тив ност у по сло ва њу и у окви ру тих ис-
тра жи ва ња по чи ње да се из у ча ва и кре а тив но вођ ство.  Са раз во јем 
на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је кре а тив но вођ ство до би ја на зна ча ју. 
Оно је ду бо ко по ве за но са ква ли те том зна ња вођe. 

Ис тра жи ва чи су до да нас до шли до ре ла тив ног кон сен зу са о 
основ ним кри те ри ју ми ма за од ре ђе ње кре а тив но сти. Кре а тив ност 
у се би оба ве зно са др жи еле ме нат но вог, је дин стве ног. То отва ра 
пи та ње но ви не тј. за ко га не ка иде ја, про цес или про из вод тре ба да 
бу де нов да би смо мо гли ре ћи да је кре а ти ван. Нов за це ло куп ну 
људ ску исто ри ју, нов за дру штво у ко ме кре а ти вац де лу је или нов 
за са мог кре а то ра? Ако по сма тра мо да би иде ја тре ба ло да бу де 
но ва за це ло куп но чо ве чан ство да ли то зна чи да се јед на осо ба не 
мо же сма тра ти кре а тив ном уко ли ко је не ко не где дру где по се до-
вао исту иде ју у би ло ком вре ме ну чак иако пр ва осо ба о то ме ни је 
има ла ни ка кву пред ста ву? С дру ге стра не, ако у од ре ђе њу кре а тив-
но сти за де фи ни шу ћи фак тор узме мо еле мент но вог и то но вог за 
са мог кре а то ра, он да би са мо пот пу но не зна ње га ран то ва ло кре-
а тив ност јер би сва ка иде ја би ла но ва за не ко га ко не зна ни шта! 

На те ме љу овог пи та ња мно ги те о ре ти ча ри и пра ве раз ли ку 
из ме ђу вр хун ске и сва ко днев не кре а тив но сти. (у те о ри ји cre a ti vity 
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with big C and cre a ti vity with small c  или по де ла на ma jor i mi nor 
cre a ti vity).

Да кле мо гу ће је го во ри ти о раз ли чи тим ни во и ма кре а тив но-
сти. При мар на кре а тив ност под ра зу ме ва ства ра ње но вих са др жа ја 
ко ји су но ви у сми слу про ши ре ња људ ске пер спек ти ве и ни су ви ђе-
ни у људ ској исто ри ји. Она се још на зи ва и уз ви ше ном или су бли-
ми ра ном кре а тив но шћу и де ша ва се из у зет но рет ко. 

Се кун дар на кре а тив ност под ра зу ме ва дру га чи ју упо тре бу, про-
ду бљи ва ње по сто је ћег.  Али но ви на ни је до вољ ни еле ме нат за од-
ре ђе ње кре а тив но сти. Нео п ход но је да та но ви на има вред ност за 
област, тј. под руч је на ко је се од но си и зна че ње за ши ру дру штве ну 
за јед ни цу. За то се кре а тив ност да нас ши ро ко де фи ни ше као ства-
ра ње ре ле вант не и ефи ка сне но ви не.1) При че му, тре ба ре ћи да и 
ефи ка сност мо же би ти ве о ма раз ли чи та у за ви сно сти од то га да 
ли го во ри мо о умет но сти или по сло ва њу при ме ра ра ди. У пр вом 
слу ча ју естет ско за до вољ ство игра ва жну уло гу док у по сло ва њу 
по ве ћа ње про фи та или сма ње ње тро шко ва или про сто сам оп ста-
нак ор га ни за ци је мо гу би ти ме ри ла ефикaсности. Ова два аспек та 
ефи ка сно сти ни су про ти ву реч на ма да има љу ди ко ји сма тра ју да се 
ис кљу чу ју. На при мер, мо гу ће је да књи га бу де ко мер ци јал но ве о-
ма про фи та бил на а да је исто вре ме но на пи са на вр хун ским сти лом.

Да ље, ва жно је ре ћи да ефи ка сност под ра зу ме ва раз вој ност. 
Ефи ка сан је онај си стем ко ји из го ди не у го ди ну бе ле жи раз вој, 
уна пре ђе ње у свим обла сти ма сво је де лат но сти. 

Кре а тив ност мо же мо де фи ни са ти као спо соб ност ком-
биновањa по сто је ћих еле ме на та на нов на чин, ко ја за ре зул тат да је 
но ву вред ност за са му лич ност ко ја ства ра, област / до мен де ло ва-
ња  и ши ру дру штве ну за јед ни цу. 

За раз ли ку од тра ди ци о нал ног гле ди шта пре ма ко ме су кре-
а тив ни љу ди са мо на да ре ни, по себ ни по је дин ци, са вре ме на гле-
ди шта по чи ва ју на прет по став ци да је кре а тив ност пси хо ло шка 
функ ци ја љу ди и да се мо же уса вр ша ва ти и раз ви ја ти. Пре ма тра-
ди ци о нал ном схва та њу кре а тив на су, са мо вр хун ска до стиг ну ћа 
за раз ли ку од са вре ме ног гле ди шта по ко ме су кре а тив на не са мо 
вр хун ска до стиг ну ћа ко ја по ме ра ју гра ни це по сто је ћих зна ња, већ 
и сва но ва за дру штво ко ри сна до стиг ну ћа.  Тра ди ци о нал но схва-

1) Art hur J. Cro pley, „De fi ni si ons of cre a ti vity“, Encyclo pe dia of cre a ti vity, Aca de mic press, 
San Di e go, Ca li for nia, USA, 1999, str. 512.
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та ње кре а тив но сти под ра зу ме ва да је кре а тив ност ве за на са мо за 
не ка “екс клу зив на” под руч ја де ло ва ња, док са вре ме но гле ди ште 
по чи ва на ве ро ва њу да су сва под руч ја људ ског де ло ва ња по тен ци-
јал но кре а тив на. 

Кре а тив ци су де це ни ја ма тра ди ци о нал но би ли пер ци пи ра ни 
као “ари сто кра те ду ха” и део ели те да би са вре ме на те о ри ја до ве ла 
до “де мо кра ти за ци је” кре а тив но сти. Сма тра да се да сва ка осо ба 
мо же да ра ди на уна пре ђе њу сво јих кре а тив них по тен ци ја ла без 
об зи ра на при род не пре ди спо зи ци је и да ће уко ли ко ра ди на раз во-
ју вла сти те кре а тив но сти, си гур но би ти кре а тив ни ја не го уко ли ко 
ни шта не пред у зи ма у том сме ру. 

Да нас се сма тра да се и кре а тив ност и ли дер ске спо соб но сти 
мо гу раз ви ја ти и уса вр ша ва ти без об зи ра на при род не пре ди спо зи-
ци је. Са вре ме на те о ри ја на гла ша ва уло гу обра зо ва ња у не го ва њу 
и раз ви ја њу ка ко ли дер ских та ко и кре а тив них спо соб но сти. Ака-
дем ске ин сти ту ци је ши ром све та при ла го ђа ва ју се овом фе но ме-
ну  и осми шља ва ју по себ не на став не про гра ме ко ји на гла ша ва ју 
зна чај зна ња, ве шти на и ди сци пли не у усавршавaњу кре а тив них и 
ли дер ских по тен ци ја ла лич но сти.  

Људ ска за јед ни ца се од нај ра ни јих да на фор ми ра ла као гру па 
а кључ на фи гу ра у сва кој гру пи је њен во ђа. За ви сно од ње го вих 
спо соб но сти гру па мо же кре ну ти пут зве зда али и у ја рак. За то је 
из бо ру во ђе сва ка гру па по све ћи ва ла по себ ну па жњу. 

У дру штве ним те о ри ја ма во ђа се нај че шће де фи ни ше као „осо-
ба ко ја, сво јим ре чи ма и/или лич ним при ме ром, из ра зи то ути че на 
по на ша ње, раз ми шља ње и/или емо ци је зна чај ног бро ја људ ских 
ин ди ви дуа   (след бе ни ка или оп ште по пу ла ци је)“ 2) 

Кра јем 30 – тих го ди на XX ве ка, ка да се за по че ло са на уч ним 
про у ча ва њем вођ ства, ис тра жи ва ња су пре све га, би ла  усме ре на 
на функ ци о нал не аспек те по слов ног вођ ства а ма ње на об ја шње ње 
и зна чај ове по ја ве.  Пр ве те о ри је о вођ ству из овог пе ри о да су се 
ба зи ра ле на иден ти фи ко ва њу лич них ка рак те ри сти ка  ефи ка сног 
вођe. Ак ту ел но ста но ви ште је би ло да се во ђа не по ста је већ да 
се во ђа ра ђа. Та ра на про у ча ва ња вођ ства би ла су да кле јед но ди-
мен зи о нал на, ба зи ра на на кон цеп ту вођ ства као ску па осо би на или 
не што ка сни је вођ ства као ску па ве шти на: тех нич ких, ху ма ни стич-

2) Gard ner Ho ward, La skin Em ma, Le a ding minds, Ba sic Bo oks, USA, 1996, str. 8./ http://slo bo da-
nad zic.tri pod.com/htm/li der stvo.htm#_ftn1, 26.12.2009. 13:40h
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ких и кон цеп ту ал них. У нај ши рем сми слу кон цеп ту ал не ве шти не 
под ра зу ме ва ју спо соб ност ра да на иде ја ма и кон цеп ти ма. Да кле. 
кре а тив ност тј. ве шти на кре а тив ног ми шље ња је пре ма овом при-
сту пу нео п ход на во ђа ма у кре и ра њу ви зи је и стра те шких пла но ва 
за ор га ни за ци ју. 

Ка сни је се ис тра жи ва чи окре ћу про у ча ва њу сти ла во ђе ко ји 
се за сни ва на по на ша њу вођe тј. на две основ не вр сте по на ша ња: 
по на ша њу усме ре ном на за дат ке и по на ша њу усме ре ном на љу де 
(од но се). 

Не дав но је Ар во нен3) у сво јој док тор ској те зи опи сао ин те-
грал ни мо дел вођ ства ко ји по ред ове две ди мен зи је (усме ре ност 
на за дат ке и усме ре ност на љу де) укљу чу је и тре ћу ди мен зи ју - 
усме ре ност на про ме не. Пре ма Ар во не ну, вођe ко је су усмеренe 
ка про ме на ма, на ла зе се на са мом вр ху ор га ни за ци је а во ђе ко је су 
усме ре не на за дат ке на ни жем ни воу. Во ђе оријентисанe на љу де су 
при сут не на раз ли чи тим ни во и ма што ука зу је да су они по треб ни у 
ве ћи ни си ту а ци ја. За кљу чак из ове сту ди је је да во ђе тре ба да ком-
би ну ју сва три ти па по на ша ња. 

Дац керт, Лув и Мар тен сон4) су на ба зи Ар во не но вог упит ни ка 
вр ши ли да ља ис тра жи ва ња и ука за ли на по зи ти ван од нос из ме ђу 
вођ ства ко је је ком би ну је усме ре ност на љу де и усме ре ност на про-
ме не, и кре а тив не кли ме ко ја по го ду је ино ва ци ја ма. Не ке уоби ча је-
не де фи ни ци је или уве ре ња о вођ ству укљу чу ју сле де ће еле мен те:

● Во ђа је ха ри зма тич на лич ност ко је је у ста њу да на пра ви 
до бре од лу ке и ин спи ри ше дру ге за по сти за ње за јед нич ког 
ци ља.

● Вођ ство је моћ де кла ра тив ног ко му ни ци ра ња и ин спи ра ци-
је.

● Вођ ство је спо соб ност ути ца ја на дру ге.
Ни јед на од прет ход них на во да ни је ви ше тач на од оста лих и 

сва ка ука зу је на бит не аспек те у по и ма њу вођ ства. 
Сва ки во ђа мо ра по се до ва ти спо соб ност да се на мет не али на 

тај на чин да то из гле да као да је из бор са ме гру пе. Во ђа у сва ком 
тре нут ку мо ра зна ти шта хо ће, у шта ве ру је. Да ју ћи про фил са вре-

3) Ar vo nen, J. Chan ge, pro duc tion and em ployees – An in te gra ted mo del of le a der ship. Stoc-
kholm, Stoc kholm Uni ver sity, De part ment of Psycho logy, 2002.

4) Dac kert, I., Lo ov, L-Å., & Mar ten sson, M. Le a der ship and cli ma te for in no va tion in te ams. 
Eco no mic and In du strial De moc racy, 2004, str. 301–318.



стр: 525542.

- 531 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2011 год. (XXIII) X vol=30

ме ног во ђе не у роп си хи ја тар др. Пе тар Бо кун ка же: «Он око ли ни 
мо ра де ло ва ти са мо у ве ре но, kао лич ност пред ко јом се пре пре ке  
као ру ком укла ња ју. Во ђа се пре по зна је по то ме што у пра вом тре-
нут ку зна да до не се пра ве од лу ке и да бу де на пра вом ме сту са 
ис прав ним од лу ка ма. Пре пре ке се од пра вог во ђе од би ја ју уве ћа ва-
ју ћи ње го ву ха ри зму. То је свој ство не ких рет ких осо ба да их ма са 
ин ту и тив но осе ти и да им ра до пре пу шта ју сво ју суд би ну у ру ке, 
убе ђе не да ће део успе шно сти во ђе пре ћи на њих и да ће им он од-
ло ми ти део за јед нич ког ко ла ча сре ће или ре зул та та због ко јих су се 
већ удру жи ли. «5)

Нај но ви је мул ти-ди мен зи о нал не сту ди је вођ ства укљу чу ју 
про у ча ва ње од но са во ђа-члан, раз ме ну, си ту а ци о ни при ступ. Пре-
ма са вре ме ном схва та њу вођ ство се де фи ни ше као про цес. Де фи-
ни са ње вођ ства као про це са, под ра зу ме ва да ни је у пи та њу осо би-
на, или ка рак те ри сти ка ко ју во ђа по се ду је већ је реч о од но си ма 
раз ме не ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу во ђе и ње го вих след бе ни ка. 
Про цес под ра зу ме ва ин тер ак ци ју во ђе и след бе ни ка тј. да во ђа 
ути че на след бе ни ке али и след бе ни ци ути чу на во ђу. Већ смо на-
гла си ли да вођ ство под ра зу ме ва гру пу.  Гру пе су сре ди на у ко јој 
вођ ство на ста је. Вођ ство под ра зу ме ва ути цај. Без ути ца ја вођ ство 
не по сто ји. Норт хо у се6) на осно ву ових еле ме на та го во ри о воћ ству 
као “про це су у ко ме ин ди ви дуа ути че на гру пу по је ди на ца ра ди 
по сти за ња за јед нич ког ци ља”. 

Кре а тив ност је да нас све че шће ре зул тат груп не ак тив но сти. 
Рет ке су сна жне ин ди ви дуе ко је су пот пу но са мо стал но до шле до 
ве ли ких кре а ци ја. Са све ве ћом спе ци ја ли за ци јом зна ња и оби љем 
ин фор ма ци ја ко ји ма смо бом бар до ва ни и кре а тив ци су при ну ђе-
ни да де лу ју у ти му. По ред то га, чак и у “кла сич ним” кре а тив ним 
до ме ни ма (под руч ји ма ко ја се тра ди ци о нал но при хва та ју као кре-
а тив на) по пут умет но сти, уво ди се по јам кре а тив не пу бли ке (пу-
бли ка ко ја ко ри сти но ве иде је или кре а тив не про из во де дру гих, као 
се ме за вла сти те кре а тив не ак тив но сти). Пу бли ка за о кру жу је, за-
тва ра кре а тив ни про цес јер тек у ин тер ак ци ји са пу бли ком и ре ак-
ци ји, де ло ва њу пу бли ке де ло до би ја спо ља шњу по твр ду вред но сти 
и по ста је кре а тив ни про из вод.

5) Бо кун Пе тар, (П)Оста ти нор ма лан,  из да ње ауто ра, Бе о град, 2010, стр. 439. 
6) Nort ho u se Pe ter G., Li der stvo, te o ri ja i prak sa, Da ta sta tus, Be o grad, 2007, str. 3.
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У ком плек сним ор га ни за ци о ним си сте ми ма во ђа мо ра ра ди ти 
са чла но ви ма ти ма на про на ла же њу нај а де кват ни јих ре ше ња као и 
на њи хо вој им пле мен та ци ји. 

Кре а тив но ре ша ва ње ре ал них про бле ма са ко ји ма се ор га ни-
за ци ја су сре ће нај че шће је со ци јал ни фе но мен. Да кле, кре а тив ни 
во ђа мо ра би ти спре ман да ра ди са ти мом да би до шао до сми сле-
них и но вих од го во ра на мно ге, ра зно ли ке и је дин стве не си ту а ци је, 
зах те ве и иза зо ве и да би ти од го во ри би ли при хва ће ни од стра не 
ти ма и спро ве де ни у де ло.

Ако је вођ ство за сно ва но на ути ца ју, кре а тив ни во ђа свој ути-
цај ба зи ра на кре а тив ном де ло ва њу. Сто га, кре а тив но вођ ство 
мо же мо де фи ни са ти  као спо соб ност ре ша ва ња про бле ма на нов 
на чин, ства ра њем но вих вред но сти од  ко ри сти за ор га ни за ци ју и 
ути ца јем на дру ге љу де (след бе ни ке), мо ти ви са њем и ин спи ри са-
њем гру пе на ак ци ју, ра ди оства ри ва ња за јед нич ких ци ље ва.

Има те о ре ти ча ра ко ји кре а тив но вођ ство тре ти ра ју као на до-
пу њу ју ћу па ра диг му па ра диг ми ра ци о нал ног вођ ства. Ра ци о нал-
но упра вља ње је упра вља ње пре ма бро је ви ма, упра вља ње ко је се 
осла ња на кван ти та тив не по дат ке. Али у ре ал но сти људ ска би ћа 
се упра вља ју углав ном пре ма ква ли та тив ним по да ци ма, по да ци ма 
ко ја се не мо гу пре ци зно од ре ди ти ни кван ти фи ко ва ти - вред но-
сти ма, оче ки ва њи ма, уве ре њи ма, мо ти ви ма, емо ци ја ма…”Тро-
ва лент на ло ги ка ре ак ци је нас учи да љу ди ре а гу ју на спо ља шње 
ин пу те на три на чи на: при ла го ђа ва ју ћи се спо ља шњим ин пу ти ма, 
та ко што по пут ма ши на при хва та ју спо ља шње ин пу те, од би ја њем 
спо ља шњих ин пу та, од но сно по на ша њем ко је је упра во су прот но 
од оно га што ин пут су ге ри ше и кри тич ки - ауто ном ни по је дин ци 
ко ји па жљи во про у ча ва ју ин пу те и на осно ву вла сти тих вред но сти, 
мо ти ва ци је, нор ми, ве ро ва ња и оче ки ва ња од лу чу ју шта је оно што 
ће учи ни ти.“7) За то се у упра вља њу не мо же мо осло ни ти са мо на 
ра цио и ло гич ко за кљу чи ва ње већ је нео п ход но да во ђа по се ду је и 
ве шти не кре а тив ног ми шље ња. 

7) The Pra gue In ter na ci o nal Con fe ren ce, Cen ter of Na ci o nal Glory of Rus sia, The Chal len ge 
of Cre a ti ve Le a der ship, 2004, http://www.cre an do.org/3-cre a ti vity/cr1e.html, 28. 12. 2009. 
12:15h
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СА ВРЕ МЕ НИ ВО ЂА КАО КРЕ А ТОР

Во ђа је сна жна, аутен тич на лич ност. Он не ли чи на дру ге. Он 
не сле ди. Ње га сле де. Као та кав пра ви во ђа се раз ли ку је од ме на-
џе ра.  Ме на џер је про фе си о нал ни ор га ни за тор по сла. Во ђа је кре а-
ти ван. Ме на џер ни је кре а ти ван. Уко ли ко је кре а ти ван, ме на џер пре 
или ка сни је (у за ви сно сти од окол но сти) по ста је во ђа. За раз ли ку 
од ме на џе ра во ђе су ти ко ји сту па ју на сце ну он да ка да се уна пред 
не зна ју од го во ри. У стан дард ним си ту а ци ја ма, у ре ша ва њу ру тин-
ских про бле ма за ко је већ по сто је по зна те про це ду ре, во ђе ни су 
потребнe. 

И док су ме на џе ри пот пу но оку пи ра ни са да шњо шћу, оним што 
се тре нут но де ша ва, во ђе су окре ну те ка бу дућ но сти. А да би мо-
гли да се ба ве бу дућ но шћу, нео п ход но је да по се ду ју кре а тив ност. 
То је због то га што ни ко не по се ду је све по треб не ин фор ма ци је за 
бу дућ ност да би смо се мо гли осло ни ти на по сто је ће и на ло гич ко 
за кљу чи ва ње. “Оног мо мен та ка да би љу ди при ку пи ли све ин фор-
ма ци је из њи хо вих из во ра, и ка да би кон ста то ва ли све про ме не у 
сва ком мо мен ту, ко смос би им био под ре ђен. Та да би се чо век мо-
гао по на ша ти у уни вер зу му као Бог - мо гао би да пре кра ја и усме-
ра ва ма те ри ју и енер ги ју и да дик ти ра вре ме.”8)

Да кле, не ма исти не о бу дућ но сти. Бу дућ ност тре ба “осми сли-
ти”, “кре и ра ти”. 

Во ђа мо ра по се до ва ти ка па ци тет за адап ти ра ње. Мо ра да бу де 
и чо век од ак ци је и ми сли лац. То зна чи да тре ба да по се ду је спо-
соб ност ре флек си је и спо соб ност да мо ти ви ше и по кре не ма су.  И 
во ђе и кре а тив не лич но сти мо ра ју да на у че да иза ђу из сво је “com-
fort zo ne” (зо не си гур но сти). Они ко ји увек иду на си гур но, они ко-
ји се др же про ве ре них, ута ба них пу те ва ни ка да не ће по ста ти пра ве 
креативнe во ђе. 

Во ђа је осо ба ви со ке ин те ли ген ци је, по себ но раз ви је не со ци-
јал не ин те ли ген ци је ко ја му омо гу ћа ва да за во ди гру пе љу ди. Во ђе 
баш као и кре а тив не лич но сти, скло ни су да при хва та ју по сто ја ње 
раз ли чи тих, не кад кон тра дик тор них ства ри. Те о ри ја вођ ства по-
зна је тер мин “ја ну си јан ска лич ност” ко јим се озна ча ва лич ност во-
ђе ко ји мо ра да по пут рим ског бо га су прот но сти Ја ну са бу де спре-

8) Ра дој ко вић Ми ро љуб, Ђор ђе вић То ма, Осно ве ко му ни ко ло ги је, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Чи го ја штам па, Бе о град, 2001, стр. 45.
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ман да гле да и ви ди па ра лел но и ис пред и иза се бе и да при хва ти 
па ра лел но по сто ја ње раз ли чи тих на из глед про ти ву ре че них чи ње-
ни ца и по ка же ви сок сте пен флек си бил но сти уко ли ко то си ту а ци ја 
од ње га зах те ва. 

И ис тра жи ва ња кре а тив них лич но сти по ка за ла су на по сто ја-
ње не ких ка рак те ри сти ка кре а тив них лич но сти ко је су за јед нич ке 
без об зи ра на раз ли чи та по ља де ло ва ња. 

По ка за ло се да и кре а тив не лич но сти по се ду ју ја ну си јан ски 
ка рак тер то јест струк ту ру лич но сти ко ја је ба зи ра на на па ра док су. 
Отво ре ност ком би но ва на са са мо до вољ но шћу, спе ку ла тив но раз-
ми шља ње у ком би на ци ји са сна жним осе ћа јем за ре ал ност, кри-
тич ко раз ми шља ње у ком би на ци ји са кон струк тив ним ре ша ва њем 
про бле ма, не у трал ност у ком би на ци ји са стра стве ном ан га жо ва но-
шћу, усре сре ђе ност на се бе у ком би на ци ји са бри гом за окру же ње, 
спо соб ност да де лу ју са ми у изо ла ци ји али ра де и у ти му, са мо-
кри ти ци зам и сум ња у вла сти те спо соб но сти у ком би на ци ји са са-
мо све шћу, тен зи ја и кон цен тра ци ја у ком би на ци ји са спо соб но шћу 
ре лак са ци је.

Кре а тив не лич но сти по се ду ју не ке ти пич но му шке осо би не 
као што су ауто ном ност, са мо по у зда ње из др жљи вост али и не ке 
ти пич но жен ске осо би не као што су осе тљи вост, ин ту и тив ност и 
осе ћај од го вор но сти. Али док је емо тив ност или хи пер сен зи бил-
ност код кре а ти ва ца до бро до шла, во ђа ма се не пра шта. Во ђа мо ра 
би ти у ста њу да де лу је хлад не гла ве. 

По ред то га, во ђа је осо ба ко ја же ли да вла да, он у то ме на ла-
зи ис пу ње ње сво је лич но сти, он је убе ђен да зна пра ви пут ка ко 
да оства ри сво је и груп не ин те ре се. Ту же љу за вла шћу кре а тив не 
лич но сти углав ном не ма ју. За то се мо же ре ћи да је сва ки пра ви 
во ђа кре а ти ван али да ни је сва ка кре а тив на лич ност во ђа. По сто је 
ин тро верт ни кре а тив ци ко ји не мо гу да оства ре ути цај на дру ге и 
стек ну след бе ни ке. Они има ју свој кре а тив ни са мо до вољ ни свет 
и у ње му про на ла зе са мо о ства ре ње. Уко ли ко има ју сре ће или зна-
ња, они про на ла зе ме на џе ре ко ји за њих пре у зи ма ју ини ци ја ти ву и 
ак ци ју, ани ми ра ју пу бли ку, ства ра ју след бе ни ке. Они ко ји у то ме 
не ус пе ју оста ју нео т кри ве ни за ши ро ку пу бли ку. С дру ге стра не 
има кре а тив них лич но сти ко је по ред кре а тив них спо соб но сти по-
се ду ју и ли дер ске осо би не. Да нас се сма тра да кре а тив ност са ма 
по се би ни је до вољ на чак и ако сте умет ник при ме ра ра ди то јест 
иако “жи ви те од вла сти те кре а тив но сти“. Сма тра се да чак и умет-
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ни ци мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти том кре а тив но шћу 
а они ве ли ки и це ло куп ном кре а тив ном ин ду стри јом. Ипак, ја сно 
је да кре а тив ни во ђа ни је умет ник. За пра во вођ ство под ра зу ме ва 
низ ме на џер ских, ор га ни за ци о них спо соб но сти и че сто оба вља ње 
број них ру тин ских за да та ка.

ВЕ ШТИ НЕ КРЕ А ТИВ НОГ ВО ЂЕ

Кре а тив ност во ђе огле да се у ре ша ва њу ствар них ре ал них 
про бле ма на нов, дру га чи ји на чин.  Во ђа мо ра да про на ђе нај бо-
ље, нај оп ти мал ни је ре ше ње за сво ју гру пу у ре ал ном вре мен ском 
ро ку ко ји је увек кра так и уз број не ре ал не иза зо ве и оте жа ва ју ће 
окол но сти са ко ји ма се су сре ће. Во ђа да кле, мо ра да кре и ра бр за и 
ефи ка сна ре ше ња на но во на ста ле про бле ме, ко ја ће би ти аде кват на 
за кон крет ну гру пу на ко ју се од но се, у ду ху кул ту ре гру пе и при-
ме њи ва. Ком плек сни ји ве ћи про бле ми зах те ва ју вре ме и кон струк-
тив но план ско ду го роч но про ми шља ње. Ре ша ва ју се то ком вре ме-
на, ка ко во ђа осми шља ва и ко му ни ци ра ви зи ју гру пе, по ве зу ју ћи 
раз ли чи та ре ше ња за ма ње де ло ве про бле ма у је дин стве ну це ли ну, 
пре не го јед ним ве ли ким про јек том. 

Ор га ни за ци је су ве о ма ком плек сни ен ти те ти ко ји де лу ју у ве-
о ма про ме њи вом окру же њу. Због то га вођa мо ра да по се ду је аде-
кват не и пра во вре ме не ин фор ма ци је ка ко би мо гао да на вре ме ди-
јаг но сти фи ку је про блем. Сва ко днев но смо бом бар до ва ни огром-
ном ко ли чи ном ин фор ма ци ја. Кре а тив ност во ђе огле да се и у се-
лек ци ји и про на ла же њу аде кват них ин фор ма ци ја. По ред то га, без 
об зи ра на на го ми ла не ин фор ма ци је, из ве шта је, број ке, прог но зе, 
ан ке те, ана ли зе ко је во ђи сто је на рас по ла га њу у од лу чи ва њу он 
јед но став но не ма до вољ но вре ме на да би их све об ра дио. Вре ме 
по ста је зна чај ни ји ре сурс од ин фор ма ци ја. Због то га је кре а тив-
ност нео п ход на. Кре а тив ност во ђи омо гу ћа ва да по се ду ју ћи огра-
ни чен број ин фор ма ци ја у огра ни че ном вре ме ну до не се нај оп ти-
мал ни ја и нај бо ља ре ше ња за оп ста нак ор га ни за ци је. Во ђа мо ра да 
уме да ди јаг но сти фи ку је про блем, да уме да фо ку си ра сво је ми сли 
и де ло ва ње на пра ве про бле ме, про бле ме ко ји ма се тре ба ба ви ти и 
ко ји су од зна ча ја за ор га ни за ци ју. А то је та ко ђе по ље кре а тив ног 
де ло ва ња. Са мо про на ла же њем пра вих про бле ма во ђа мо же ефи ка-
сно де ло ва ти. Де фи ни са ње про бле ма је кре а тив ни чин. Ве о ма че-
сто већ са мим де фи ни са њем про бле ма на нов на чин или из но вог 
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угла или раз ми шља њем о ал тер на тив ним на чи ни ма де фи ни са ња 
про бле ма мо гу ће је до ћи до кре а тив ног ре ше ња про бле ма.9) 

По ред до бро де фи ни са ног про бле ма ко јим во ђа тре ба да се ба-
ви, за во ђу је ве о ма зна чај но да до ре ше ња до ђе у аде кват ном вре-
мен ском ро ку. По не кад је зна чај ни је да по ну ђе но ре ше ње бу де бла-
го вре ме но не го тра га ње за нај бо љим мо гу ћим ре ше њем. У то ме се 
огле да праг ма тич ност во ђе. Во ђа мо ра де ло ва ти узи ма ју ћи у об зир 
број на огра ни че ња као што су вре мен ски ро ко ви, ма њак људ ских, 
фи нан сиј ских ре сур са, си стем ска огра ни че ња…Про на ла же ње 
пра вих и ефи ка сних ре ше ња упр кос свим овим огра ни че њи ма по-
ка зу је ко ли ко во ђа за и ста мо ра по се до ва ти зна ња и кре а тив но сти.  

Мум форд и ње го ве ко ле ге (Mum ford) по ну ди ли су тро дел ни 
мо дел кре а тив ног вођ ства. Овај мо дел ука зу је на ве шти не ко је во ђа 
тре ба да по се ду је ка ко би ре шио но ве, не ја сне или не пре ци зно де-
фи ни са не про бле ме са ко ји ма се ор га ни за ци ја су сре ће.

Во ђа мо ра би ти спо со бан да кре а тив но по ста ви и де фи ни ше 
про блем (pro blem fo cu sed cog ni tion) ко ји мо ра би ти при хва тљив 
са ста но ви шта ор га ни за ци је (or ga ni za ti o nal cog ni tion) и дру штве но 
при хва тљив (so cial cog ni tion).10)

Кре а тив но по ста вља ње и де фи ни са ње про бле ма под ра зу ме ва 
вла да ње раз ли чи тим кре а тив ним тех ни ка ма ко је укљу чу ју ком би-
но ва ње, ре ор га ни за ци ју по сто је ћих еле ме на та на нов на чин и слич-
но. Ипак, кре а тив не ве шти не за ства ра ње но вих иде ја и кре а тив них 
ре ше ња, пре ма Мум фор ду ни су до вољ не за ефи ка сно вођ ство. 

Во ђа мо ра би ти спо со бан да при ла го ди и об ли ку је та но ва кре-
а тив на ре ше ња та ко да се она укло пе у кон крет ну ор га ни за ци ју, 
ко ја ка ко смо ре кли пред ста вља ком плек сан си стем. А то зна чи да 
кре а тив на ре ше ња мо ра ју да бу ду у скла ду са број ним огра ни че-
њи ма ор га ни за ци је и узи ма ју ћи у об зир ду го роч не по сле ди це по 
ор га ни за ци ју.

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су ефи ка сни је оне во ђе ко је су 
бо ље пре по зна ле огра ни че ња ор га ни за ци је и ус пе ле да функ ци о-
ни шу и де лу ју упр кос тим огра ни че њи ма.  

9) Ви де ти за да ље чи та ње:  Ed ward De Bo no, Ла те рер но раз ми шља ње, Финесa, Бе о град, 
2001.

10) Mum ford, MD, Zac ca ro, SJ, Har ding, FD, Ja cobs, TO and Fle is hman, EA, „Le a der ship skills 
for a chan ging world: Sol ving com plex pro blems“, Le a der ship  Qu ar terly, 2000, str. 11–35. 
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Дру штве на при хва тљи вост од но си се на по зи тив но вред но ва-
ње и при хва та ње но вих ре ше ња ме ђу чла но ви ма гру пе и ве о ма је 
ва жна за кре а тив но вођ ство. Кре а тив ни во ђа мо ра да кле по ред кре-
а тив них ве шти на, по зна ва ња ор га ни за ци је и огра ни че ња ор га ни за-
ци је по се до ва ти и со ци јал не ве шти не да уве ри све чла но ве гру пе у 
вред ност но вих ре ше ња и обез бе ди при хва та ње тих ре ше ња. 

Ја сно је да ор га ни за ци ја ути че на во ђу и на не ки на чин од-
ре ђу је про стор за кре а тив но де ло ва ње во ђе већ са мом хи је рар хиј-
ском струк ту ром од но сно де фи ни са њем уло га у ор га ни за ци ји. У 
ауто ри тар ним ор га ни за ци о ним кул ту ра ма из гле да да је во ђа глав ни 
кре а тор од но сно да кре а тив ност ор га ни за ци је за ви си пре вас ход но 
од кре а тив но сти во ђе. Мо же мо ре ћи да се у де мо крат ским ор га ни-
за ци о ним кул ту ра ма ко је ка рак те ри ше ве ћа сло бо да, ма ње ри гид-
ни хи је рар хиј ски си стем, ве ћа ауто но ми ја де ло ва ња кре а тив но ми-
шље ње и де ло ва ње мо же до ћи са раз ли чи тих ни воа ор га ни за ци је 
не са мо од во ђе већ и од раз ли чи тих чла но ва ти ма. У де мо крат ским 
ор га ни за ци о ним кул ту ра ма у ко ји ма се кре а тив ност про мо ви ше 
као јед на од вр хун ских кор по ра тив них вред но сти, кре а тив но де-
ло ва ње по ста је је дан од ка на ла за на пре до ва ње и се лек ци ју но вих 
во ђа. То је бор ба та ле на та. Она се већ де ша ва у нај ра зви је ни јим, 
нај на пред ни јим си сте ми ма.  

УЛО ГА ВО ЂЕ  
У СТВА РА ЊУ КРЕ А ТИВ НЕ КЛИ МЕ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ

Во ђа та ко ђе мо же ве о ма ути ца ти на кре и ра ње кре а тив не кли ме 
у ор га ни за ци ји. 

Да кле, по ред то га што је сам кре а ти вац во ђа има ве о ма ва жну 
уло гу у охра бри ва њу кре а тив ног ми шље ња и де ло ва ња у ор га ни-
за ци ји.

Ло ше во ђе нај бо ље ка рак те ри ше Пе тер сов за кон ко ји ка же да 
се лош во ђа окру жу је глу пљим од се бе да га не би угро зи ли и та ко 
из ну тра на ру ша ва це лу ор га ни за ци ју на чи јем је че лу. 

Во ђа је тај ко ји тре ба да ства ра кли му по год ну за кре а тив но де-
ло ва ње и ре ша ва ње про бле ма охра бри ва њем свих чла но ва гру пе да 
ако ни шта дру го учи не на пор (Проф. др. Едвард Де Бо но  (Ed ward 
De Bo no) то озна ча ва тер ми ном кре а тив ни на пор (cre a ti ve ef fort)) 
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11)да по тра же ал тер на тив на ре ше ња, да раз ми сле о дру гим мо гу ћим 
на чи ни ма де ло ва ња и то не са мо ка да по сто ји кон кре тан про блем 
већ и ка да ства ри функ ци о ни шу на за до во ља ва ју ћи на чин, да по ку-
ша ју да уна пре де по сто је ће про це ду ре, по сто је ће про це се. 

Ка ко на во ди Рун ко (Run co): “Во ђа има нај ве ћи ути цај на то 
ка ко љу ди пер ци пи ра ју зна чај кре а тив но сти и про ме на.”12) Во ђа 
ства ра кре а тив ну кли му та ко што се не фо ку си ра ис кљу чи во на 
оства ре не ре зул та те већ на ла зи на чи не да сти му ли ше и вред ну је и 
по ку ша је. Во ђа ства ра кре а тив ну кли му и по што ва њем ауто но ми-
је свих чла но ва ти ма, по што ва њем свих но вих иде ја и су ге сти ја, 
да ва њем сло бо де у пре у зи ма њу ини ци ја ти ве, пра вље њу пла но ва и 
до но ше њу од лу ка. Уло га во ђе је ве ли ка и у сма ње њу ин тер пер со-
нал них кон фли ка та и тен зи је и кре и ра њу ат мос фе ре отво ре но сти и 
по ве ре ња ме ђу чла но ви ма ти ма. Ка да не ма по ве ре ња љу ди по ста ју 
сум њи ча ви чу ва ју сво је иде је и не до ла зи до кре а тив не раз ме не и 
на до град ње. Опу ште на ат мос фе ра, охра бри ва ње ху мо ра, до при но-
си ства ра њу про дук тив ни јег окру же ња. Во ђа би тре ба ло да пред-
ви ди и омо гу ћи вре ме по треб но за ре флек си ју и кре а тив но раз ми-
шља ње у сва ко днев ном ра ду.

Осим то га, во ђа је и едук тор. Он има ва жну уло гу у обра зо ва-
њу сво јих са рад ни ка, по себ но да нас ка да је у ор га ни за ци ја ма пре о-
вла дао кон цепт “li fe-long le ar ning”-a од но сно  кон ти ну и ра ног обра-
зо ва ња ко је тра је то ком це лог чо ве ко вог про фе си о нал ног жи во та. 

Во ђа по ред то га што тре ба да не гу је кли му ко ја ће до при не-
ти сти му ли са њу што ви ше кре а тив них ре ше ња, игра ве ли ку уло гу 
у се лек то ва њу и за по шља ва њу кре а тив них љу ди у ор га ни за ци ји 
као и се лек ци ји и на гра ђи ва њу нај кре а тив ни јих ре ше ња. Ако би-
ло ко ји од ових за да та ка ни је ис пу њен ор га ни за ци ја ће те шко би-
ти кре а тив на, пре ма ми шље њу Чик сент ми ха ли ја (Csiks zent mi halyi 
Mi haly)13) чак иако за по шља ва из у зет не кре а тив не лич но сти.

Се лек то ва ње нај кре а тив ни јих лич но сти ни је јед но ста ван про-
цес. Кре а тив не лич но сти ве о ма до бро по зна ју свој до мен, ужи ва ју 
у са мом кре а тив ном про це су и нај че шће су ви ше за ин те ре со ва ни 
за кре а ти ван ре зул тат (кре а ти ван про из вод услу гу или пер фор-

11) Ed ward De Bo no, Se ri o us cre a ti vity, APTT, 1993, str. 86.
12) Mark A. Run co, Cre a ti vity, the o ri es and The mes, Re se arch, De ve lop ment and Prac ti ce, Aca-

de mic Press, 2007, str. 169.
13) Mi haly Csiks zent mi halyi, „Cre a ti vity“, Encyclo pe dia of le a der ship, vol. 1, Sa ge Pu bli ca ti-

ons, San Di e go, Ca li for nia, 2004, str. 289.
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манс) не го да за до во ље свог над ре ђе ног. По ред број них по зи тив-
них осо би на они по ка зу ју и не ке ма ње по жељ не по пут са мо љу бља, 
аро ган ци је, твр до гла во сти и се бич но сти.  Све то мо же оте жа ти во-
ђи да пре по зна вред ност ових лич но сти и ис ко ри сти њи хо ве кре-
а тив не по тен ци ја ле. Ве ћи на ор га ни за ци ја не мо же да под не се ви-
ше од не ко ли ко сна жних кре а тив них лич но сти у ти му. Кре а тив не 
лич но сти су жељ не про ме на и ру тин ска по зи ци ја и за да ци мо гу да 
учи не да се осе ћа ју до сад но и не ис пу ње но. Ни је ла ко пре по зна ти и 
за по сли ти кре а тив не љу де али их је још те же ин те гри са ти да бу ду 
кре а тив но про дук тив ни уну тар ор га ни за ци је. 

Би ло би по гре шно за кљу чи ти да кре а тив ност ор га ни за ци је за-
ви си од бро ја кре а тив них лич но сти ко је у њој ра де . Кре а тив ност 
ор га ни за ци је та ко ђе не за ви си ни од но вих иде ја ко је на ста ју уну-
тар јед не ор га ни за ци је. Ства ра ње но вих иде ја је ком плек сан за да-
так али пре по зна ва ње то јест из бор пра вих, аде кват них но вих иде-
ја од зна ча ја за ор га ни за ци ју још је ва жни ји. То је уло га кре а тив ног 
вођe.   Во ђа је тај ко ји до но си од лу ке, вр ши се лек ци ју и на гра ђи ва-
ње нај кре а тив ни јих ре ше ња.  

Мно ге ор га ни за ци је у све ту из два ја ју зна чај на сред ства за еду-
ка ци ју за по сле них из кре а тив но сти. И у на шој зе мљи од не дав но 
по че ле су да ра де спе ци ја ли зо ва не слу жбе ко је се ба ве про фе си-
о нал ном еду ка ци јом за по сле них и уна пре ђе њем њи хо вих кре а-
тив них по тен ци ја ла. Ипак, го то во да не ма про гра ма ко ји тре ба да 
по мог ну у ре ша ва њу те жег про бле ма - ка ко ме ђу број ним кре а тив-
ним пред ло зи ма пре по зна ти оне ко ји мо гу до не ти нај ве ћу ко рист 
ор га ни за ци ји. Про сеч на ор га ни за ци ја иона ко ни је у мо гућ но сти да 
спро ве де у ре ал ност ви ше од не ко ли ко но вих иде ја го ди шње. У мо-
ру иде ја и пред ло га по не кад је те шко до ћи до пра вих, уко ли ко не 
по сто ји кре а тив ни во ђа ко ји ће из вр ши ти кре а тив но про су ђи ва ње 
и се лек ци ју. Кре а тив ни во ђа нај че шће вр ши кре а тив ну се лек ци ју 
на осно ву вла сти тог на го ми ла ног ис ку ства и с об зи ром на то да је 
и сам кре а ти ван а исто вре ме но по се ду је ви со ко спе ци ја ли зи ра на 
зна ња о по слу ко јим се ба ви. Кре а ти ван во ђа мо ра во ди ти ра чу на и 
о аде кват ном на гра ђи ва њу сво јих нај кре а тив ни јих са рад ни ка. Тре-
ба ло би да не гу је ин ди ви ду а лан при ступ у нагрaђивању јер исте 
ства ри раз ли чи тим кре а тив ним лич но сти ма не зна че исто и да ком-
би ну је и ме ња ма те ри јал не и не ма те ри ја не об ли ке на гра ђи ва ња у 
скла ду са кон крет ном си ту а ци јом. 

На кре а тив ном во ђи је и да обез бе ди ре сур се, да нај кре а тив ни-
ја ре ше ња бу ду им пле мен ти ра на уну тар ор га ни за ци је. 
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CREATIVELEADERSHIP
Summary

Cre a ti ve le a der ship is a com plex con cept and its de ter mi
na tion in vol ves the pos ses sion of know led ge in the fi eld 
of cre a ti vity, le a der ship and chan ge ma na ge ment. To be 
la be led as cre a ti ve mean to sa tis fi es fol lo wing cri te ria: it 
must be new, uni que (and not a copy of so met hing that al
ready exists), it must be fun cti o nal (it must ha ve spe ci fic 
ro le), it must be va lue (to ha ve a va lue not only for the cre
a tor but for the so ci ety as well). Le a der ship is now in the 
con tem po rary the ory most com monly de fi ned as a pro cess 
in which le a ders in flu en ce fol lo wers to ac hi e ve a com mon 
goal. Cre a ti ve le a der ship can be de fi ned as the abi lity to 
sol ve pro blems in new ways, by cre a ting new va lu es that 
are use ful for the or ga ni za tion and in flu en cing ot her pe o
ple (fol lo wers), mo ti va ting and in spi ring the gro up to ac
tion to ac hi e ve com mon go als. The cre a ti ve le a der is the 
cre a tor of new pro ces ses, pro ducts, ser vi ces and per for
man ces. Cre a ti ve le a der has al so an im por tant ro le in the 
cre a tion of cre a ti ve prac ti ce in the or ga ni za tion. He is al so 
an edu ca tor for his as so ci a tes. Cre a ti ve le a der al so has an 
im por tant ro le in se lec ting and hi ring of cre a ti ve pe o ple 
and cre a ting a suc cessful te am which re sults will ser ve to 
per ma nent, con ti nu o us de ve lop ment. Cre a ti ve le a der has 
a key ro le in the se lec tion, awar ding and im ple men ting 
cre a ti ve so lu ti ons wit hin or ga ni za tion.
Key words: cre a ti vity, le a der ship, cre a ti ve le a der ship, cre
a ti ve thin king skills, ma na ge ment skills, le a der ship skills, 
cre a ti ve, cre a ti ve cli ma te, chan ge ma na ge ment. 
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Resume
Cre a ti ve le a der ship re pre sents a re la ti vely new fi eld of re
se arch, of ten tal ked abo ut in the ti me of gre at glo bal chan
ges. Cre a ti vity is now re cog ni zed as one of the dri ving 
for ces for chan ge, tran sfor ma tion and pro gress of so ci ety. 
Run co says: “Cre a ti vity is a use ful and ef fec ti ve re spon se 
to the ci vi li za tion chan ges.”
Alt ho ugh va ri o us thin kers who ha ve stu died the phe no
me non of le a der ship thro ug ho ut hi story in di ca ted that le
a ders sho uld pos sess cre a ti ve and con struc ti ve thin king, 
only in re cent years cre a ti vity is seen as one of the most 
im por tant, in tert wi ning ac ti vity of the ef fi ci ent le a der.
Cre a ti vity has so me spe ci fics de ter mi ned by a do main of 
ac ti vity and so me ge ne ral ele ments that can be re cog ni zed 
in cre a ti ve in di vi du als, re gar dless of the ir pro fes sion. Not 
all cre a ti ve per sons are le a ders, but a true le a der must be 
cre a ti ve in or der to esta blish the in flu en ce and to mo ti va te 
and in spi re fol lo wers to ac hi e ve ex tra or di nary re sults for 
the en ti re gro up. Cre a ti ve le a ders se arch for ways to re sol
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ve pro blems that most pe o ple do not see, ta ke risks that the 
ma jo rity fe ars, ha ve the co u ra ge to chal len ge the crowd 
and stand up for the ir own be li efs and try to over co me 
ob stac les cre a ted by ot her pe o ple. Cre a ti ve skills em po
wers le a der to easily over co me ob stac les and chal len ges 
by fin ding al ter na ti ves for the ir so lu tion. So cial laws ha ve 
shown thro ug ho ut hi story, that every good le a der in ti me 
shows a ten dency to ta ke so me cha rac te ri stics of the de
spot. It can be said that cre a ti vity has an im por tant ro le in 
esta blis hing the le a der but in ti me le a der in po wer be co
mes con ser va ti ve, ri gid. In or der to co me in po wer le a der 
shows a gre at de gree of cre a ti vity. When he is in po wer a 
pe riod of stag na tion and co ser va ti vism fol lows. It usu ally 
ends with the dec li ne in cre a ti vity and in po wer. Hi e rar
chic struc tu re, ro u ti ne jobs, bu re a uc racy, ido li zing, se da te 
the le a der and num bing his per cep tion, nar ro wing the fi eld 
for cre a ti ve thin king and ac tion.
So me pro blems that le a der is fa ced with are tec hni cal in 
na tu re. It can be sol ved with the tra di ti o nal skills. But the
re are pro blems that re qu i re the cre a tion of en ti rely new 
pro ducts or pro ces ses. In or der to sol ve the se pro blems, 
le a der must rely on its own cre a ti ve po wer and cre a ti ve 
po ten tial of his te am.
In re cent de ca des the ac ce le ra tion of hi story can be seen. 
Chan ges hap pen so fast and in such ways that are un pre
dic ta ble and the le a der is ex pec ting to be agi le in iden ti fi
ca tion and fast re spon se to them. Fu tu re of the or ga ni za ti
ons will de pend on the abi lity of le a ders to ma na ge chan ge 
and cre a te al ter na ti ve so lu ti ons to new chal len ges. In the 
ti me of chan ge and tran si tion cre a ti vity be co mes the most 
im por tant ca pi tal that a le a der can pos sess.

 Овај рад је примљен 18. августа 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
новембра 2011. године.
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