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УВОД 

 

Шта је менаџмент у спорту ? 

Упознавање са појмом менаџмента у спорту и са специфичностима процеса менаџмента у спорту. 

Спорт је у данашње време постао моћна индустрија која на сложен начин компилира менаџерске 

активности из домена игре и бизниса.  

Постоји једна изрека која најбоље дефинише однос спорта и бизниса:“Спорт је превелика игра да би 

био бизнис, а превелики бизнис да би био само игра.”  

Спортске игре су у давна времена имала једини циљ забаву и победу, али су и тада коришћене 

менаџмент технике ( организација, управљање, итд.). Спортска такмичења су имала локални значај 

све до појаве радија и телевизије. Са првим медијским преносима, спортски догађаји престају да 

буду локалног карактера и постају глобални феномен. Спорт је сфера са најширом циљном групом 

љубитеља и учесника (млади, стари, жене, мушкарци...). Са развојем цивилизације, друштва, па све 

до појаве отвореног тржишта у данашњем смислу речи, спорт је полако прерастао у моћну 

индустрију. Развој тржишта прати појава бројних компанија и производа, јавља се конкуренција и 

нужна потреба за стицањем компетитивне предности у циљу остварења профита. Спорт као феномен 

који привлачи масе различитих људи и превазилази просторне, временске и државне границе 

постаје погодно тло за развој бизниса. Историја спорта, заправо, сведочи о сложености менаџмента у 

спорту. Тренутак када је бизнис закорачио у спорт је моменат који је донео нужну 

комерцијализацију. Савремени спорт зависи од финансијских средстава за куповину играча и 

тренера, организацију квалитетног тренинга и сл. Та средства обезбеђују спонзори. То су појединци 

или компаније које везивањем свог имена или производа за спорт желе да себи подигну углед и у 

крајњем исходу обезбеде материјални успех, односно профит. Изазов савременог менаџмента у 

спорту је постизање одрживе равнотеже између бизниса и игре, јер спорт не сме постати исувише 

комерцијализован јер би тада нужно изгубио своју суштину, а то је нематеријална вредност тј. 

спортски дух.                                                                                                                                                  

По дефиницији менаџмент у спорту је процес планирања, организовања, вођења и контроле 

делатности у организацији чији је циљ реализација спортских и рекреативних активности, или 

производња спортских производа, односно пружање спортских услуга. Концизније објашњење било 

би да је спортски менаџмент израчунавање проверених и темељно сређених знања о томе како 

спортска организација остварује своје циљеве на основу набављања, распоређивања и коришћења 

људских, материјалних, новчаних и информационих ресурса којима располаже. 

Под спортском организацијом се у поменутој дефиницији менаџмента у спорту мисли на апсолутно 

сваки ниво корисних спортских делатности, почевши од непоредног тренинга спортиста, његове 

примене путем утакмица у разним нивоима и презентације публици до масовног приказивања 

милионском аудиторијуму у глобалним предузећима попут модерних олимпијских игара и сл. 
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Сваку организацију чине људи као централни ресурси, али и нешто више што надилази конкретан 

скуп људи у одређеном времену. Самим тим као живи скуп организације постоје онолико колико се 

ти људи и њихови наследници баве њоме. Као институције које су прерасле у нешто више о почетног 

нивоа организације могу да трају и деценијама сходно свом развоју, ширењу пополарности и 

подршци која стиже (С.Д. ''Партизан'' и С.Д. ''Црвена Звезда'') 

Као стожер колективних интереса јак фактор сваке организације чини структурисана мрежа људи и 

ствари којима се располаже приликом остваривања циљева организације, а оно је само делом 

предвидиво јер се много ствари мења временом и на њих је тешко утицати. Зато је потребна јака 

синергија и снажан везивни фактор да би се могли решавати долазећи проблеми. 

Крајње циљеве ка којима се тежи, због којих се ради и коjи надасве држе људе на окупу постављају 

менаџери у име оснивача, финансијера и постојећег материјалног стања које нам диктира шта је 

могуће очекивати. С тим у вези спортски менаџмент – дефинисан скуп људи постављен да обликује 

структуру и перманентно прати развој усмерен као остваривању задатих циљева - предстваља 

централни људски ресурс сваке организације. 

Из наведеног се мође видети да се спортски менаџмент посматра са два аспекта: 

Као објективна историјска пракса у којој се откривају, развијају и користе разни модели спортске 

организације и као сложено проучавање и преношење неопходног искуства у циљу развијања 

способности и кратања ка испуњавању личног или општег циља. 

Због сложености послова менаџмент у спорту се ослања на квалитетну кадровску структуру, на веште 

и успешне спортске менаџере. У сфери менаџмента у спорту присутни су различити профили 

стручњака, односно различити облици знања и способности из области менаџмента, маркетинга, 

права, економије, итд. 

Менаџмент у спорту генерално има дугу традицију напретка, али је то област која се континуирано 

развија и прилагођава променама у друштву и на глобалном тржишту. 

Постојбина већине спортова који су и данас заступљени у свету  је Енглеска (фудбал, бејзбол, 

крикет,...). Енглеска се стога сматра колевком примењеног менаџмента у спорту. Један од првих 

спортова који је настао на принципима клупског менаџмента је коњички спорт. Џокеј клуб из 

Енглеске је утемељио правила и прописе игре и постао први центар спортског менаџмента у свету. 

Паралелно са својим развојем у пракси, менаџмент у спорту развијао се и као аутономна научна 

дисциплина.  60-их година 20-ог века настају наставни програми менаџмента у спорту на свестским 

универзитетима (Универзитет Мајами, Универзитет Охајо,...). Експанзија наставних програма из 

области менаџмента у спорту настаје 80-их година 20-ог века. Америчка национална асоцијација за 

спорт и физичко образовање објавила је 1985. године податак да је основано преко 50 наставних 

програма из области менаџмента у спорту  на основним студијама и преко 40 на постдипломским 

студијама. Десет година касније у Америци је било преко 200 студијских програма са подручја 

менаџмента у спорту. 
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Имајући у виду чињеницу да је спорт огледало стања једне нације, односно државе, схватамо 

сложеност, значај и одговорност менаџмента у спорту. Од менаџмента у спорту се очекује да помири 

и задовољи све интересне стране, да обезбеди квалитетан развој спорта због њега самог и што више 

добрих спортских резултата на задовољство учесника, посматрача и спонзора. То је задатак који је 

посебно тежак у земљама у развоју и земљама у транзицији. Унапређење менаџмента у спорту је за 

нашу земљу од великог значаја за позиционирање домаћег спорта на светско спортско тржиште.                                                                            

 

ПОЈАМ СИСТЕМА 

• Кибернетика се може дефинисати као наука о оптималном управљању сложеним 

динамичким системима сваке врсте ради постизања одређеног циља од стране тог система 

• Систем је скуп подсистема уједињених правилима узајамне интеракције 

• Систем је скуп елемената који чине интегралну целину у склопу које се врше одређене 

функције (процеси) 

• Систем је формална шема помоћу које су неки елементи или појаве уређени, међусобно 

повазани и условљени ради остваривања неког циља 

• Систем се најчешће дефинише као скуп узајамно повезаних и условљених компонената 

(подсистема), који по заједничкој одредници чине складну целину  

• Систем се у математичком смислу може дефинисати као трочлани скуп који у себи садржи 

-   подсистеме 

- елеметне 

- везе 

С=(П,Е,В) 

 

Главни ставови опште теорије система, могу се сажети у 10 целина: 

– Телелологија, интринистичка мотивација 

– Холистика, анализа функционисања целине система 

– Интеркорелација, међусобна повезаност 

– Интеракција, улазна и излазна дејства (инпут, оутпут)  

– Трансформација, обрада улазних величина у излазне (пр. Кад неки надражај изазива 

реакције) 

– Ентропија, мера неуређености система, нефункционалности, неорганизованости 
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– Регулација, постизање циља на основу повратне везе 

– Хијерархија, сваки систем представља подсистем другог система 

– Диференцијација, када се системи или подсистеми специјализирају за поједине функције 

(сектор маркетинга, ПР, финансије...) 

– Еквифиналитет, када се исто коначно стање, исходиште може остварити на различите начине 

(пр. иста последица може имати више различитих узрока) 

 

Класификација система: 

Системи се могу класификовати по : 

- настајању 

- сложености 

- променивости карактера система 

- понашању 

- повезаности 

Функционисање система представља збир свих активности његових елемената, што значи да се 

појединачним функционисањем елемената остварује функционисање система у целини 

 

ПОЈАМ УПРАВЉАЊА 

• Појам управљања потиче од речи “управити” и означава давање правца, организовање 

процеса рада и вођење послова везаних за биолошке, техничке, организационе и друге системе. 

У генералном погледу, циљ управљања је ново стање у које систем треба превести,   а оно се постиже 

за што краће време са најмањим утрошком енергије и максималним искоришћавањем релевантних 

ресурса 

Управљање се у математичком смислу може дефинисати формулом: 

 

У=(М,К,О) 

• Где је, 

• У, управљање 

• М, модел система управљања 

• К, критеријум управљања 
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• О, скуп ограничења 

 

Структура система управљања 

Најчешће коришћена подела функције управљања је путем следећих подфункција: 

– Предвиђања 

– Планирања 

– Организовања 

– Координисања 

– Руковђења 

– Одлучивања 

– Контролисања 

– Ефективности 

Предвиђање је један од начина сагледавања будућих жељених стања неког система, односно 

његових улаза и излаза, као и утицаја окружења на систем 

• Постављање циљева у свим организационим системима представља суштински задатак.  

 

Планирање предствља непрекидан процес утврђивања циљева и задатака које треба 

операционализовати као и изналажење најповољније варијанте њихове реализације кроз одређени 

временски период 

Задаци планирања могу бити према: 

- степену слозености 

- функционалном сегменту делатности 

- временском трајању 

 

Организовање значи удруживање, систематизовање, регулисање и давање упутстава ради постизања 

заједчких циљева. 

• Организационе активности се могу поделити на следеће фазе: 

– Припремни радови – планирање активности 

– Снимање стања, обрада података, њихово анализирање и вредновање 
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– Припрема, разрада и увођење нових организационих решења, 

– Вредновање постигнутих резултата 

Координисање значи уређивање и међусобно усклађивање неког организационог система. Под 

координацијом се подразувају активности које обезбеђују да елементи система буду у поретку и 

односу који је постављен кроз подфункције предвиђања, планирања и организовања. 

 

• Спровођење координације се може вршити на различите начине од којих су најчешћи: 

– Лични контакти 

– Састанци са извршиоцима задатака 

– Средства везе (телефони, факс, интернет...) 

– Коресподенција (наређења, инструкције, одлуке, објашњења...) 

Руковођење је у основи организациони процес у коме се координирају, интегришу, и усмеравају 

организационе активности ради остваривања постављених циљева у оквиру жељеног стања 

Као функција менаџмента, руковођење се у данашње време изучава преко економског, психолошког, 

социолошког и других аспеката, а усмерено је на међуљудске односе у организацији, као и на значај 

људског ресурса у остваривању циљева организације 

Одлучивање у организационом систему односи се на доношење одлуке о избору једне од више 

могућих акција за постизање унапред постављеног циља, с обзиром да све активности не захтевају 

исти начин доношења одлука. 

За онога ко одлучује важно је да познаје појаве и процесе као и њихов утицај на циљ који треба 

постићи. 

Најмањи број података потребан за одлучивање је онај који обезбеђује да одлука буде сврсисходна, 

благовремена, и спроводљива, на основу чега се и оцењује вредност одлуке. 

Контролисање значи да ли се предвиђени, планирани и организовани процеси извршења задатака 

одвија благовремено, економично и квалитетно. 

• Контрола открива разлике стварног  односу на жељено стање и омогућава благовремене 

интервенције (корекције) ако дође до одступања преко дозвољених граница 

• У циљу што успешнијег одвијања ове управљачке подфункције, контрла може бити екстерна 

(спољашња), која се спровди од сране надлежних органа, као и интерна (унутрашња), коју обављају 

сами извршиоци задатака.  

• Поред интерне и екстерне, може бити и општа контрола (целокупног рада) или 

специјализована (за поједине делатности). Такође може бити превентивна и накнадна 
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Ефективност представља исходиште (резултат, финалитет) из процеса управљања путем спровођења 

појединих подфункција управљања (предвиђања, планирања, организовања, координисања, 

руковођења, одлучивања и контролисања) који су у непосредној вези са ефективношћу, ради 

остваривања постављеног циља 

Најчешће  се каже да ефективност значи – радити праву ствар. 

 

ПОЈАМ МОДЕЛА 

Било који скуп правила и релација који описује објективну реалност проблема или предмета неке 

људске делатности је његов модел. 

Подела модела се може извршити према: 

-циљевима 

-карактеристикама 

-понашању 

-везама 

-примени 

 

• Најчешће се презентују 

– Симулациони 

– Симболички 

– Ситуациони модели. 

 

• Симулациони модели, применом методе корак по корак дају нумеричка решења, при чему се 

целокупан процес долажења до решења назива симулацијом. 

• Симболички модели, приказују понашање система помоћу скупа математичко кибернетичких 

и логичких релација. 

• Ситуациони модели, у свакодевној људској делатности решавају најважније суштинске 

проблеме, обзиром да су најближи реалности, јер се њихова конструкција најчешће изводи на месту 

и ситуацијама одвијања емпиријских истраживања 
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Основним делатностима у систему спорта називају се све релевантне и на интегралној основи 

заступљене активности, неопходне да би спортска организација могла да функцинише на оптималан 

начин. 

 

• Организациони систем спортских делатности чине: 

• Носиоци делатности 

• Организациона структура 

• Учесници у спорту 

• Кадрови (људски ресурси) у спорту 

• Наука и технологија 

• Објекти и опрема 

• Менаџмент у спорту 

• Маркетинг у спорту 

• Такмичења у спорту 

• Здравствена заштита 

• Информациони систем, 

• Стимулисање и награђивање (мотивација) 

 

Спортска организација се оснива ради обављања спортских делатности, са циљем што бројнијег 

обухватања чланства и постизања врхунских спортских резултата. 

• она представља: 

 

– Сложен 

– Динамичан 

– Отворен систем, 

 

Спортска организација се може основати као удружење и предузеће. 

Спортска организација као удружење представља облик слободног удруживања грађана ради 

остваривања и усклађивања њихових инетереса и развијања различитих спортских активности 
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Непрофитна спортска организација свој профит не упућује  акционарима, већ га задржава и 

инвестира у развој спорта и организације, као и на реализацију сопствених пројеката и програма.  

 

Статус непрофитне организације не одређује се статусом власника. Непрофитна организација може 

бити приватно, мешовито или државно власништво и они имају једнак третман 

 

Структура непрофитних организација  

Улазна јавност 

– Интерна јавност 

– Интермедијална јавност 

– Конзументна (потрошачка) јавност 

 

Улазна јавност 

• спонзори и донатори 

• купци и добављачи 

• регулаторске организације (држава и др.) 

 

Интерна јавност 

• чланство 

• менаџмент 

• спортисти 

• радници 

• управни одбор 

• волонтерски радници 

 

Интермедијална јавност 

• агенције за посредовање у послу 

• масмедијске организације 
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• маркетиншке организације 

• помоћне организације 

 

конзументна јавност 

• клијенти (примаоци услуга) 

• општа јавност 

• општа спортска јавност 

• локална спортска јавност (навијачи) 

• масмедијска јавност 

• конкурентска јавност 

• Спортска организација као предузеће може бити организована од стране физичких лица, 

спортских организција, спортских савеза, предузећа која обављају угоститељску или туристичку 

делатност, радних организација за здравство, месних заједница, и других организација и институција. 

• За спортску организацију као предузеће је најбитнији профит, а добро је познато да профит 

представља циљ сваког бизниса.  

• На тај начин се остварује један круг  (циклус) који сачињавају: 

• Спортски резултат 

• Улагање бизниса у остварење циља 

• Остварени циљ 

• Спортски бизнис са профитом 

• Спортски резултат 

 

Организациону структуру у спорту сачињавају 

• Спортски клуб 

• Спортско друштво 

• Спортско удружење 

• Спортски савез – грански савез 

• Савез спортова, ССС, ССЦГ, САС 

• Министарство просвете и спорта – управа за спорт 
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• Спортски клуб је основна организациона форма у којој се изводи специјализована и на 

законским основама организована активност у свим конститутивним делатностима система спорта. 

• Управљачке фукције спортског клуба су: 

– Скупштина 

– Управни одбор 

– Директор 

 

Спортске и пословне функције клуба 

 

• Спортске функције су: 

– Функција селекције 

– Функција тренинга 

– Функција опоравка 

– Функција такмичења 

– Функција технологије 

 

Пословне функције су: 

-Функција кадрова 

-Функција менаџмента 

-Функција маркетинга 

-Функција објеката 

-Функција опреме 

 

• Селекција се спроводи са претпоставком да ће спортисти у одређеном временском периоду и 

после вишегодишње тренажне припреме испољити своје способности у одређеној спортској грани. 

 

Тренинг подразумева специфичан трансформациони процес релевантних антрополошких 

карактеристика спортиста, у коме се постизање спортских резултата постиже специфичним 

средствима, методама и оптерећењем кроз одређено време 
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• Опоравак у све сложенијем и интензивнијем процесу тренинга добја све већу функцију и 

представља саставни део система припрема спортиста, исто као и сам тренинг.  

Најбитније у оквиру ове спортске функције је избор средстава опоравка (тренажних, психолошких и 

медицинских), који треба да буде строго индивидуалан и прилагођен сваком спортисти како би 

могао што учесталије да спроводи тренажни процес, без икаквих последица и утицаја на смањење 

радне способности. 

Такмичења представљају просторне и временске периоде (место и датум) у којем спортисти у току 

такмичарске сезоне постижу своје планиране резултате. 

На основу календара такмичења односно утврђеног нивоа, датума и места насупа спортиста у земљи 

и иностранству у одређеној спортској грани, приступа се изради клупских, индивидуалних и групних 

такмичарских планова наступа такмичара и екипа у току такмичарске сезоне. 

Технологија у ужем смислу обухвата моделе жељених стања (моделе комлпекситета или једначине 

спецификације) у појединим спортовима. 

Кадрови (ресурси) у спортском клубу обухватају сва ангажована лица која иницирају, иновирају и 

примењују најсавременију спортску технологију, као и друге ресурсе који су у функцији остваривања 

спортских и пословних функција, као и високо вредних ефеката (исходишта, спортских резултата). 

У ширем смислу, кадрове у клубу чине лица која управљају (друштвено-спортски радници, менаџери) 

и волонтери (аматерски спортски радници). Кадрови уужем смислу су сви запослени у клубу, без 

обзира на степен стручних квалификација, радно место или врсту радног односа. 

 

• Полазећи од интегралне делатности, традиције, стеченим вишегодишњим искуствима и 

прагматичности, оформиле су се 4 категорије – структуре људи које чине кадровски потенцијал 

односно људски ресурс у спортској организацији а то су: 

• Управљачи 

• Менаџери 

• Волонтери 

• Тренери 

• Управљачи су власници, деоничари оснивачи или чланови органа управљања на свим 

хијерархијским нивима, који утврђују циљеве спортске оранизације, рае на њиховој реализацији и 

обезбеђују друштвени карактер спорта. 

• Менаџери су покретачи акција и људи, усмерених ка остваривању постављених циљева 

оргазације. 

  



 14 

• Подела менаџера: 

- Топ менаџери (генерални директори, спортски директори) 

- Функицонални менаџери (маркетинг и финансије) 

- Оперативни менаџери (руководци одељења, тренери) 

 

Волонтери су аматерски спортски радници који се добровољно ангажују у свим сегментима 

организовања спортских клубова, савеза, спортских такмичења, пропагирању спорта и вршењу 

друштвено корисне контроле у спорту 

 

• Профил тренера: 

– Тренер – учитељ – инструктор 

– Виши спортски тренер 

– Професор – дипломирани тренер 

– Тренер специјалиста 

Менаџмент обезбеђује све процесе и ресурсе, који су релевантни за управљање процесима и 

функцијама, са сврхом да се идеје преточе у успешну реализацју циљева, чиме се обезбеђује 

успешно функционисање спортског клуба 

Маркетинг се схвата и примењује као пословна функција која обухвата све активности којима се 

обезбеђују финансијска средства за спортске активности у спортском клубу. 

 

• Да би у клубу организованом као непрофитна организација, концепција спортског маркетинга 

могла успешно функционисати, неопходно је да створи тржиште клијената, спонзра и донатора.  

 

• Тржиште клијената могу да чине: 

– Садашњи и будући спортисти, 

– Тренери 

– Навијачи 

– Симпатизери 

– Корисници спортских услуга ( објеката, стручних кадрова) 

– Потрошачи спортске опреме 
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– Спортска јавност и др... 

 

• Тржиште спонзора и донатора чине: 

– Претежно профитне организације из света бизниса (привредни субјекти...) 

 

Објекти представљају уређен и опремљене површине које удовољавају условима за обављање 

основних делатности у спсортском клубу. 

      -Стадион 

      -Хала 

      -Сала 

      -Игралиште 

      -Борилиште 

      -Базен 

      -Клизалиште 

      -Стрелиште 

 

Опрема подразумева справе, уређаје, инструменте, тренажере, реквизите и разчиту апаратуру  која 

мора бити саграђена и стандардизвана и атестирана у складу са нормативима сигурности, 

стандардима за тренинг и такмичења, као и еколошким стандардима е прописује надлежни орган. 

Спортско друштво представља скуп више делатности или више спортских грана односно 

мултигрански тип. 

Спортски савез (грански савез) представља скуп спортских организација, односно организација за 

обављање спортских делантости за једну спортску грану. 

Министарство просвете и спорта – управа за спорт 

• Управа за спорт је орган државне управе надлежан за систем спорта чија је основна 

делатност: 

• Предлагање Скупштини смерница за остваривање стратешких циљева спортске политике 

• Доношење програма развоја спорта 

• Верификација међународних стручних и  такмичарских програма 

• Обезбеђује коришћење спортског буџета и др.  
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ТИПОВИ КОМУНИЦИРАЊА 

• Комуникација: 

– Усмена 

– Писмена 

– Невербална  

 

Основни Принципи Комуникације 

• Слушај пажљиво 

• Изабери одговарајући метод 

• Прилагоди време – тренутак за комуникацију 

• Размишљај и говори одређено и јасно 

• Користи прилагођени језик и понашање 

• Обезбеди повратну информацију – потврди ефикасност комуникације 

 

Вербална Комуникација – предности и мане 

• Предности 

• Тренутна комуникација 

• Омогућава тренутну повратну информацију 

 

• Мане 

- Људи се “засите” слушања приче 

- Људи чују само оно што желе да чују 

- Чињенице се искривљују, додају се нове (“рибарске приче”) 

- Велики % чињеница се губи услед “буке” 

- Не постоји записано – доказ о изговореном 

- Могућност недовољне припремљености 
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Не заборавите!!! 

• Комуникација 

• 55% говор тела 

• 38% начин на који говоримо 

• 7% речи које употребљавамо 

 

Невербална комуникација- предности и мане 

• Предности 

• Преко 70% информација долази овим путем 

• “контролни вид” комуникације, потврда или негирање изговореног 

• Мане 

• Човек види само оно што жели да види 

• Погрешна интерпретација виђеног 

• Погрешни сигнали 

• Предубеђења 

• Фиксирање за први утисак, (колико је битан?) 

• Несагледавање делова у оквиру целине 

 

• Шта је преговарање? 

Преговарање је договор око предмета преговора у чему учествује више особа које имају различите 

ставове 

Процес преговора 

• Припрема за преговоре 

• Дефинисање циљева 

• Почетак преговора 

• Неслагање и конфликт 

• Компромис и провера 

• Потврда договора 
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Конфликт настаје када се у међусобној комуникацији акценат ставља на разлике између људи 

10 Омражених типова 

• Тенк 

• Снајпериста 

• Свезналица 

• Умишљена свезналица 

• Граната 

• Јес мен 

• Неодлучни 

• Непостојећи 

• Негативац 

• Паћеник 

 

 

Како решавати конфликт? 

• Суочити се са конфликтом 

• Сагледати позиције обе стране 

• Дефинисати где је проблем, конфликт 

• Заједно истражите опције за решење 

• Сложите се око најбљег решења 

• СПРОВЕДИТЕ ГА! 

 

Мотивација 

Суштина мотивације је пружити запосленима оно што они заиста очекују од свог посла. 

 

Који је пут до високе мотивације? 

• Знати како управљати запосленима 

• Санати шта запослени очекују од свог посла 

• Показати да нам је стало до њих 

• Поштовати њих и њихов рад 

• Не гушити њихов развој!!!!! 
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Наука и Технологија 

• Наука у спорту, у ширем смислу проучава законитости управљања процесима антрополошких 

карактеристика под утицајем програмираног тренинга, ради остваривања одговарајућих жељених 

стања (исходишта) у различитим спортским гранама или дисциплинама, као  поседице (ефекте) тих 

процеса на људски организам. 

Антрополошким карактеристикама се бави Спортска антропологија, утврђивањем научних 

законитости спортске методологије, а управљањем трансформационим процесима – спортска 

технологија. 

Стварни проблем и предмет у спортској науци се може сагледати из описа следећих главних 

пројекција, функција и њених карактеристика: 

-Одређивања жељеног стања 

-Утврђивања стања спортиста 

¬-Конструкције модела управљања 

-Валоризовања тренажних садржаја 

 

Да би се могао решити било који проблем, који припада наведеним категоријама, он се мора 

заснивати на следећим методолошким знањима и поступцима: 

Методологија истраживања – методама и поступцима за генерисање хипотеза и прикупљања 

података, који омогућавају решавање три основна закона, дефинисаних као експликација, 

предикција и трансформација 

Методама мерења података, техникама и карактеристикама мерења мерних иснтруменатам помоћу 

којих се на објективан и поуздан начин могу релевантне антрополошке карактеристике мерити и 

контролисати. 

Методама обраде података, примени рачунарско информатичке технологије која је у функцији 

униваријантне и мултиваријантне математичко статистчке и графичке обраде података. 

 

– Технологије истраживања, поступцима  и организацијом истраживања од идеје до 

апликације, путем: 

•  концептуализације (пројектовања) 

• Истраживања 

• Кондензације (трансформације) података 

• Операционализацје (финализације) истраживања 
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Објекти и опрема 

Објекти су грађевине или уређене површине, намењене за спортске  активности и морају да буду 

изграђени и одржавани у складу са: 

• Грађевинско – архитектонским стандардима, 

• Нормативима сигурности 

• Хигијенским стандрадима, 

• Спортским нормативима за тренинг и такмичење 

• Еколошким стандадрима 

 

Спортски објекти по својој функционалности морају удовољавати: 

-Задацима тренинга 

-Специфичним потребама 

-Еколошкој локацији 

-Климатским условима 

 

• Опрема коју спортисти употребљавају у току тренинга и такмичења, а односи се првенствено 

на употребу одеће и обуће, мора бити савремена, функционална и прилагођена спортистима разних 

спортова и спортских дисциплина. 

• Овај проблем у данашње време на успешан начин може решавати само тим стручњака. 

 

Тренажери, представљају специјално конструисане направе помоћу којих се могу на најефикаснији 

начин развијати специфичне моторичке способности и технички елементи 

• У литератури се наилази на различите појмове менаџмента, а најчешће да је то “наука о 

управљању”, “вештина управљања”, “процес управљања”, док неки сматрају да је то “филозофија 

управљања”. 

• Менаџмент у спорту обезбеђује функционисање целокупног система спортске организације, 

превдећи је из једне ниже у жељену вишу позицију, уз доминантно уважавање генералних циљева 

спорта и спортске организације, високо вреднујући све хумане и позитивне тековине, садржане у 

теорији и филозофији спорта 

У спортском менаџменту, најважнији ресурс је спортиста као и његов тренер уз одређене групе људи 

које доносе веома важне одлуке за развој спортске организације и постизање високих спортских 

вредности 
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Као свака друга пословна делатност, и спортски маркетинг, да би могао функционисати, егзистирати 

и развијати се, мора поседовати своју структуру, која се састоји из следећих маркетинчких елемената 

који су у међусобним интеракцијским односима: 

– Спортског произвођача, којег сачињавају спортисти и њихови тренери, као и они који 

управљају спортским процесима преко спортских организација, 

– Спортског потрошача, којег сачињавају спортска и друга јавност, профитне организације и др. 

као примаоца и потрошача спортских информација, спортских услуга и других добара 

– Спортског производа, којег чини постигнути резултат од стране спортисте и његовог тренера, 

као финалних операционализатора високе и сложене тренажне технологије. 

 

Маркетинг у спорту – сегментирање спортског производа 

Ако се спортски производ (спортски резултат) посматра као један од чинилаца понуде спортској 

јавности (тржишту), он се најчешће сегментира на следеће области 

–Спортски имиџ, који се односи на представу о спортским организацијама, као носиоцима 

постигнутих врхунских спортских резултата од стране појединаца или екипа, њиховом окружењу, 

најчешће са циљем успостављања интеракције или размене између произвођача и купаца кроз 

спонзорисање, са напоменом, да се спортски имиџ може само продавати а никада распродати. 

-Спортска марка (бренд), који представља име, симбол, дизајн, или њихову комбинацију, којима се 

обележава спортски производ једне спортске организације. 

 

-Спортско такмичење, (догађај, манифестацја, митинг, меморијал...) које своју маркетиншку 

физиономију и функцију добија дефинисањем потенцијалних тржишта, као што су непосредни 

гледаоци спортских догађаја, широки спортски аудиторијуми, потенцијални оглашивачи, потрошачи 

спортске марк и други, са циљм остваривања профита маркетиншком акцијом 

–Спортске услуге, које се односе на могућавање задовољавања потреба широког потрошачког 

аудиторијума за спортско-рекреативном активношћу, издвајањем објеката и давањем стручне 

помоћи. 

 

Такмичења у спорту 

• Као спортски догађај такмичење у спорту представља сусрет спортиста, у коме они путем 

надметања, борбе и међусобног сучељавања сазнају своје и туђе интегралне антрополошке 

вредности. 

• Чиниоци такмичења могу бити: 
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– Спортски 

– Комерцијални 

– Медијски 

– Едукативни 

Спортски фактор има појачане ефекте само уз присуство спектакуларности такмичења, у смислу 

појачане спортске мотивације и одговорности самих спортиста пред могућношћу постизања што 

бољих резултата, са напоменом да у исто време може имати и дестимулирајућу улогу када је све 

друго приоритетније од самих спортиста 

Комерцијални фактор има за циљ да сагледа којих је димензија и нивоа такмичења, односно какве су 

могућности да се на њему организују додатни ефекти у смислу привлачења што већег броја бизнис 

оглашивача 

Медијски фактор има за циљ да на сврсисходан и ефикасан начин презентира публици све 

релевантне , чињенице о противницима, уздижући и величајући спортски догађај. Ова делатност, 

између осталих раде и специјализоване компаније за ПР и спортски маркетинг. 

Едукативни фактор има за циљ да преноси знања и искуства на младе спортске кадрове из области 

концептуализације, организације и операционализације спортских такмичења. 

• Структура модела система управљања се може дефинисати као скуп међусобних веза и 

односа између компонената (подсистема) и елемената у неком организационом систему. Не постоји 

једноставност у дефинисању структуре организације и отуда се најчешће структура модела 

организационог система управљања приказује као организациона шема, у којој се компоненте 

(подсистеми), елементи и њихова међусобна повезаност приказују са аспекта вертикалног и 

хоризонталног нивоа оргаизације. 

• Предвиђање, или како се још често назива, научно прогнозирање, односно предикција 

(футурологија), је један од начина сагледавања будућих стања неког система, односно његових улаза 

и излаза, са посебним акцентом на сагледавање утицаја улаза окружења у систем (утицај 

технолошких процеса, друштвеног улагања, у развој конкретне организације и др.). 

•  Без предвиђања потреба и могућности развоја било каквог организационог система, у 

периоду за који се утврђује концепција и правци његовог развоја, није могуће реално утврдити 

циљеве и задатке развоја. 

•  Методе које се често користе прилком предвиђања развоја у будућности могу се 

сврстати у три групе: 

• експертизе 

• екстраполације, и 

• моделовања 
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• Методе експертизе састоје се у томе, што њихову примену врше добри познаваоци области 

која се предвиђа. Они на основу знања, искуства и интуиције дају свој суд о развоју одређене појаве 

у будућности, на основу чега се може се може закључити да настале експертизе претежно спадају у 

квалитативне методе. Најважније методе у овој групи су: 

• експертна метода, симулациона метода, делфи метода, панел метода и патерн метода.   

• експертна метода, која се примењује када нема довољно расположивог времена за примену 

осталих метода предвиђања, а врши се од стране појединаца, који добро познају конкретне области, 

при чему се користе знањем и искуством, врло често примењују и квантитавне анализе, симулациона 

метода, чија је примена погодна за комплексно предвиђање развоја (новог или постојећег) 

организационих делова организација, при чему модел обично садржи елементе система који се 

симулира, атрибуте или особине елемената (врста, локација, радна способност и сл.), активност 

елемената (шта ће радити), основна упутства за понашање и начин рада елемената система, као и 

време предузимања активности од стране појединих елемената система(динамички аспект развоја), 

• делфи метода, која се састоји у усаглашавању различитих мишљења експерата о некој појави 

која ће се догодити у будућности, а најчешће се врши писменим путем (попуњавањем унапред 

састављених упитника), са могућношћу да ова метода може бити успешно примењена у предвиђању 

утицаја развоја научно-технолошког развоја организације у целини, панел метода, која се састоји у 

директној конфронтацији мишљења (дискусији, сесији) руководилаца и стручњака путем претходно 

организованих састанака, на којима се покушавају ускладити дивергентна мишљења, а најчешће се 

примењују при дугорочном или средњерочном предвиђању развоја патерн метода, путем које се 

може сазнати на које задатке (елементе) система треба давати тежиште развоја, а помоћу ње се 

може утврдити и вероватноћа реализације програма, колика је вредност програма и каква је 

динамика реализације. 

 

Метода екстраполације се од већег броја аутора сматрају научним методама, с обзиром да прате 

тенденцију кретања неке појаве до времена када се врши предвиђање и на основу тога се извлаче 

закључци о кретању те појаве у будућности. За ектраполацију промена које треба да репрезентују 

ток, смер и брзину кретања примењују се разне врсте трендова 

 

• Методе моделовања заснивају се на уочавању сличности два система(оригинала и његовог 

модела), која може бити спољашња и унутрашња. Међу најчешће примењиване методе моделовања 

спадају: 

• логички модели представљају замисао будућности на основу интуиције 

• модели аналогије,који се карактеришу тиме што се представа о будућности формира на 

основу сличности са прошлошћу 

• модели сценарија врше демонстрацију могућег стања, у коме ће се систем наћи у будућности 

• математички модели се обично јављају као разне врсте једначина, графова 
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• информативни модели користе се приликом давања оцене будућих информациних стања или 

кретања 

 

Планирање 

• Планирање представља веома важну основу за контролисање и процес доношења одређених 

пословних одлука у неком организационом систему, с обзиром да је и сам план на неки начин део 

иницијалних одлука.  

• Да би се могли утврдити циљеви и правци будућих акција, органи управљања и руковођења 

морају имати одговарајуће информације, које смањују неизвесност у погледу будуће активности 

организације.  

• Оне помажу да се сагледају стратешки, тактички и оперативни аспекти спровођења 

активности. 

• Модел интегралног планирања, без обзира на карактер и величину организационог система и 

ефикасно управљање његовим развојем претпоставља приступ и поступке планирању који полази од 

утврђивања стратешких циљева, задатака и политике развоја у целини (опште оријентације). 

Интегралност приступа и поступака планирања обухвата: 

• интегралност развоја свих елемената система 

• континуираност 

• селективност 

• ефикасност 

Модел затвореног кола повратног дејства, који условљава континуалност плана, најчешће се израђује 

и анализира путем следећих елемената 

• жељено стање (утврђивање циљева), које представља суштински задатак, јер се 

постављањем жељених циљева одређује концепција инегралне структуре и начин функционисања 

организационог систам, односно начин развоја, при чему је веома значајно да се они изразе у 

мерљивим јединицама, са што већом прецизношћу и утврђеним границама одступања 

• стварно стање (тренутно, иницијално), које се базира на анализи прикупљених података 

(чињеница) и мишљења који су расположиви у датој ситуацији, а односе се на тренутне основне 

проблеме, узроке настанка и могуност њиховог отклањања и усмеравања ка жељеном циљу 

• претпоставке (хипотезе), које обухватају могуће (жељене) последице постављеног и 

реализованог циља, узимајући у обзир и појаву ризика, који треба да буде добијен коришћењем 

квантитативних метода, а сваки резултат таквог прилаза може представљати добру основу за 

оптимално планирање будућих активности 
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• разлика између стварног стања и претпоставки, које указују на постојање више могућих 

организационих алтернатива у будућем периоду, које путем утврђених критеријуманије није тешко 

на вербалан начин формулисати, али их је веома тешко апстрактно (математички,квантитаивно) 

моделирати и користити 

• разлика између стварног и жељеног стања, која има директног утицаја на припремање и 

предузимање мера за оптимално, сврсисходно и благовремено доношење одлука и акција за њихову 

операционализацију 

 

Модел планирања у спорту 

• Модел планирања у спорту сматра се оптималним и ваљаним само под условом ако се 

процес планирања посматра интегрално, а то значи пођеднако са аспекта организационе структуре, 

њених функција и елемената планског процеса, који су у међусобној повезаности  условљености 

• У генералном погледу, планирање у спорту може бити: 

• стратегијско, које се односи на планирање на дужи рок и представља процес одређивања 

најзначајнијих циљева спортске организације, 

• оперативно, које се односи на краћи рок, а реализује и конкретизује начине и поступке којима 

ће се спортска организација служити приликом спровођења планираних циљева (процену варијанти, 

избор најуспешнијих праваца деловања и др.) 

• Узимајуће у обзир временске периоде у којима ће се планиране активносту одвијати, 

планирање може бити: 

– дугорочно 

– сређерочно, и 

– краткорочно 

Дугорочно планирање представља процес општег, глобалног оријентисања спортске организације, 

њене структуре, функција и ресурса, који су неопходни за остваривање дефинисаних циљева, где 

спољашњи фактори имају доминантнији утицај на организацију и њен развој. То је планирање на 

временски период од 5-10, па и више година, и стога у себи на садржи висок степен извесности 

Средњерочно планирање се израђује на оснву дугорочног планирања и обухвата период од 5 година, 

колико траје један инвестициони циклус. Поред тзв. ’’спортско-инвестиционог циклуса’’, који траје 

око 4 године, колики је временски период између две олимпијаде, у данашње време се ти периоди 

све више скраћују и трају од 2 до 3 године, претежно због различите цикличности великих такмичења 

(олимпијаде, светска првенства, континентални и регионални шампионати). 
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Краткорочно планирање обухвата скуп задатака и сасвим конкретне активности, које су предвиђене 

средњерочним планом, и односи се на одређене сегменте, односно делове целине, али у краћем 

временском периоду.  

Оно може бити годишње и оперативно. Годишње планирање подразумева сачињавање планова за 

једну годину а оперативно за 1 до 6 месеци, и могу бити оријентисани на посебне послове или 

активности спортске организације 

 

Маркетинг 

• За сада опште прихваћена дефиниција маркетинга у свету  не постоји. Међутим, познато је да 

ја Америчко удружење за маркетинг прихватило као званичну дефиницију да је ''маркетинг процес 

планирања и спровођења концепција, цена, промоције и дистрибуције идеја, роба и услуга, да се 

креира размена која задовољава потребе појединца и организација''.  

При томе је неопходно разјаснити да је : 

• продавац лице које даје робу, услуге и идеје, као нешто од вредности купцима, 

• купац лице које узвраћа новцем, кредитом и радом, као нечим шро има вредост за продавца, 

• роба физички предмет који се може додирнути, 

• услуга као примена људског или механчког напора усмереног на људе или објекте да се 

обезбеди неопипљива корист потрошачима, 

• идеја која укључује концепте, филозофије, имиџ и питања. 

 

Маркетинг се може посматрати као : 

• економски процес, који повезује производњу и потрошњу, омогућавајући да производи и 

услуге иду потрошачима, а информације о потребама потрошача произвођачима, 

• пословна функција, која обухвата све активности које су неопходне да се идентификује, 

антиципира и задовољи тражња, уз остваривање циљева пословања, 

• пословна концепција, односно став производне организације према својој улози у привреди 

и друштву, а то значи усмереност ка задовољавању идентификованих потреба грађана као 

потрошача, привреде и друштва у одређеним производима у услугама, уз остваривање добити, и 

• научна дисциплина, која се бави изучавањем активности које омогућавају ефективност и 

ефикасност размене и повезивања производње и потрошње. 

• Циљ маркетинга је да доприноси правилној усмерености производње да би се уочене 

потребе грађана као потрошача, привреде и друштва адекватно задовољиле. Сходно томе, 
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маркетинг представља и сврсисходну производњу, иако се његова основна улога непосредно 

манифестује у размени. 

• Интердисциплинарност маркетинга значи да се маркетинг у свом развоју веома много 

ослањао на концепције и метода из других научних дисциплина и да је са своје стране доприносио 

другим дисциплинама стварањем сопствених концепција и метода. Овакав приступ је веома много 

допринео да се маркетинг све више усмерава и развија од вештине према науци 

• Систем маркетинга омогућује да произвођач упозна мишљења и захтеве потрошача и да 

потрошачи буду обавештени о производима и услугама које произвођач износи или намерава да 

изнесе на тржиште. Процес комуницирања и информисања је потребан да се размена обави на 

тржишту без већих компликација и што ефикасније 

 

• Процес управљања  маркетингом садржи : 

– анализу тржишних могућности (постојећег или потенцијалног тржишта) 

– формулисање циљева који се желе остварити на тржишту, 

– изналажење оптималне комбинације маркетинг микса и алоцирање фактора производње на 

одабране правце акције, 

– стварање ефикасне организационе структуре која ће да спроведе планове и програме на 

тржишту, 

– перманентну контролу остварених резултата маркетинг активности, и 

– преиспитивање рационалности предузетих акција на тржишту. 

 

• Пропагандни маркетинг је начин масовног комуницирања, који има за циљ да пренесе 

информацију, развије склоност и подстакне на акцију у корист производа и услуга. То је начин 

промоције, где произвођач финансира презентирање постојећим и потенцијалним потрошачима, 

путем средстава (медија) комуницирања информације о себи или својим производима  услугама.  

• Интернет маркетинг не подразумева само једноставно ''преношење'' пословања из 

неелектронског света на електронску платформу, већ радикалне промене у маркетингу, стратегији 

продаје и цена, као и рекламним и промотивним активностима. Уколико се жели успех маркетинга 

на Интернету, неопходно је најпре дефинисати разлику између маркетинга, продаје и рекламирања 

• продаја се често изједначава са маркетингом, што наравно није тачно, јер су за продају 

потрошачи ту да би се пословало, а за маркетинг пословање постоји због потрошача, 

• рекламирање подразумева коришћење медија како би се утицало на свест потрошача, у коме 

потрошачи могу сами изабрати информације које су им потребне. 

• Друштвени маркетинг треба да допринесе већој повезаности привреде и друштва и да укаже 

на ефектније и ефикасније начине остваривања друштвених циљева и боље коришћење ограничених 
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средстава са којима најчешће располажу институције и организације ван привреде у њиховом 

остварењу. 

• Спортски маркетинг, или маркетинг као пословна функција спортске организације, 

представља првенствено економски процес повезивања производње (спортске организације са 

спортистима и тренерима) и потрошње (спортска и друга јавност). 

• Ако је циљ спортске организације у маркетингу оријентација ка тржишту, односно да се 

производи у порту усмере ка широкој потрошачкој популацији, онда је повратна веза веома значајна 

да информације из тржишта утичу на начин организовања маркетинга. 

 

Тренинг  

• Из дана у дан побољшава се припремљеност спортиста 

• Побољшавају се услови тренинга, модификују системи такмичења 

• Опрема и справе за тренинге постају све модернији 

• Информациона средства су много бржа и ефикаснија 

 

• Многобројни часови тренинга које тренер проводи са спортистима наговештавају велики 

потенцијал његовог утицаја на спортисте. С обзиром да савремени тренинг захтева најужу сарадњу 

тренера и спортисте, тренерска улога је веома одговорна образовна и васпитна функција, јер тренер 

не управља спортисом само преко одређених сегмената личности, већ има утицаја на његову 

интегралну личност. 

 

 Тренери се уопштено могу поделити на: 

• Професионални тренери се стручним радом у спорту баве у виду занимања и запослени су на 

неодређено време 

• Хонорарни тренери за свој рад у спортској организацији примају накнаду 

• Аматерски тренери за свој рад у спортској организацијиа не примају никакву накнаду 

• Недовољна ефикасност кадрова у спорту произлази из неадеквтне селекције кадрова, 

школовања и усавршавања, као и недовољне сарадње са другим профилима кадрова и научним и 

стручним институцијама 

• Иако квалификационо-образовна структура кадрова није искључиво мерило успешности у 

раду спортских тренера, савремени захтеви тренажне технологије условљавају да се поведе више 

рачуна о селекцији приликом приступа школовању кадрова 

Велики циљеви и кадровска проблематика играју значајну улогу. 
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Родитељима није све једно у ком ће се правцу таленат њихове деце развијати. 

Битно је како ће кад престане с тренирањем особа имати поглед на свет и систем вредности. 

• Анализа најбољих спортских резултата показује, да их постижу спортисти старости између 16 

и 25 година, а у неким спортовима још и млађи. 

• Имајући у виду чињеницу да скоро у сваком спорту треба 5-10 година систематског рада да би 

се од спортиста средњег нивоа створио врхунски ниво, пракса је показала да је потребно са 

спортском активношћу отпочети са бављењем у узрасту 6-12 година. 

• Присталице тзв. ''теорије талената'' тврде да одлучујући фактор за развој спортиста 

представљају наслеђене особине и способности, које применом малог обима средстава и 

оптерећења тренинга дају високе спортске резелтате. 

• Група практичара и неких теоретичара, који заступају друго гледиште, одлучујући значај 

приписују тренингу, док трећу групу сачињавају они стручњаци и научници, који сматрају да је 

најправилнији пут до високих спортских резултата повезивање талента са целисходним и 

оптималним тренажним радом. 

• Може се казати да је проблем селекције прилично сложен процес, у којем узимање у обзир 

само једног елемента није довољно. Има спортиста чији се таленат уочава и резултати брзо 

побољшавају, али се често такви спортисти брзо заустављају у свом развоју. 

• Генетика у спорту има релативно кратак развој, и из тих разлога њено познавање, изучавање 

и непосредна примена постаје последњих годинна све значајнија компонента у савременој 

тренажној технологији. 

 

У простору генетике у спорту постају све актуелнија следећа питања: 

• које су особине, способности и карактеристике антрполошког статуса спортиста генетички 

условљене и каква ограничења и предност постоје у погледу њихових трансформација по појединим 

спортовима, 

• у којем узрасном добу и какви су тренажни садржаји и оптерећења портебни за 

трансформацију појединих доминантних и релевантних антрополошких карактетеристика спортиста. 

• Истраживања генетике у спорту указују да се врхунски спортки резултати се могу постићи 

само применом шро ефикаснијих тренажних садржаја, већ да њихов развој зависи и од генетичке 

условљености појединих антрополошких карактеристика, чиме генетика у спорту добија још важније 

место у подручју савремене спортске антропологије. 

 

СП = ГК + КО + РК 

где је: 

СП – спортиста, 
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ГК – генетска компонента (ендогени фактор), 

КО – компонента окружења (егзогени фактор), и 

РК – развојна компонента (фактор времена) 

• Генетска компонента (ендогени фактор) се може протумачити као интеракција генетског и 

негенетског  дела варијансе сваке поједине антрополошке особине и способности.  

 

Модел система селекције 

Модел система селекције састоји се из три међусобно повезана и условљена подсистема: 

• избора и усмеравања потенцијалних спортиста према спортским активностима које су 

најприкладније њиховим интересима, склоностима и способностима, и са великом вероватноћом 

могу постићи врхунске спортске резултате, 

• контроле и праћења релевантних антрополошких карактеристика спортиста који су 

селекционисани у одређеној спортској грани или дисциплини, и 

• корекције и модификације трансформационих ефеката примарних антрополошких 

карактеристика под утицајем ситуационо програмираних тренажних активности у току вишегодишње 

припреме спортиста. 

 

Поступци који могу допринети оптималној ефикасности спровођења модела система селекције 

састоје се у следећем:  

• утврдити једначине спецификације (једначине предвиђања) за одабране спортове или 

спортске дисциплине на основу података о њиховој структури, међусобним релацијама релевантних 

фактора (особина и способности), као и њиховог утицаја на спортску успешност. 

• утврдити жељена стања на основу норматива о нивоу антрополошких особина и способности, 

који су садржани у једначинама спецификације и потребно их је достићи у одређеном временском 

периоду 

• утврдити иницијална стања антрополошких особина и способности који су садржани у 

једанчинама спецификација и биће подвргнути тренирању, 

• утврдити транзитивна стања ради сагледавања усмерености примене ситуационо 

програмираних тренажних активности у дужем временском периоду према антрополошким 

особинама и способностима (контролним нормативима), које су садржане у једначинама 

спецификације и истовремено су усклађене са карактеристикама појединаца, 

• вршити контролу и праћење развоја антрополошких особина и способности помоћу 

поузданих и ваљаних мерних инструмената и упоређивати их са контролним нормативима, 
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• вршити корекцију и анализу ефеката трансформационог процеса антрополошких особина и 

способности под утицајем тренажног процеса и упоредити их са  иницијалним стањем и контролним 

нормативима, који су садржани у једначинама спецификације, и 

• уврстити селекционисане спортисте после 2-3 године у такмичарске екипе у одабраним 

спортским гранама и спортским дисциплинама. 

 

ТРЕНИНГ 

Спорт представља веома важно подручје људске делатности у коме човек на специфичан начин 

може испољити своје стваралачке способности. 

 

Организациони систем спорта садржи неколико подсистема: 

-  професионални спорт, који егзистира као професија, односно основно занимање спортиста, 

– аматерски спорт, који је одвојен од професионалног спорта, и у већини случајева је нижег 

квалитетног нивоа, 

– школски спорт, који се базира на добро разрађеној селекцији, 

– рекреативни спорт, 

– спорт инвалида  

• Спортски тренинг је научна дисциплина која проучава законитости трансформационих 

процеса, у коме се спортиста, као вишедимензионални антрополошки систем, преводи из тренутног 

стања у неко новоформирано стање, које обезбеђује виши ниво спортских вредности 

• Процес спортског тренинга је, према томе, специфичан трансформациони процес, у коме се 

ефекти постижу специфичним тренажним средствима, методама и оптерећењима кроз одређено 

време.  

 

Антрополошке карактеристике означавају скуп следећих људских особина и способности: 

морфолошке карактеристике – процеси растења, диференције ткива и функионалног дозревања, 

функционалне способности – системи за транспорт кисеоника и анеробних капацитета, 

моторичке способности – специфичне кретне структуре за решавање моторичких задатака, 

 

 Јако важни фактори током тренинга су : 

моторичке информације – ниво усвојености појединих моторичких задатака, 
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когнитивне способности – интелектуалне способности за пријем, прераду и пренос информација, 

конативне карактеристике – особине које утичу на модалитете људских реакција и на способност 

адаптације, и 

социолошке карактеристике – понашање неких друштвених група и/или друштвених институција 

којима припада човек 

 

Теорија спортског тренинга се бави следећим задацима: 

-   од којих особина и способности зависе резултате спортиста у одеђеној спортској грани или 

дисциплини, 

– каква је важност појединих антрополошких особина и способности, односно колики је њихов 

релативни утицај на спортски резултат 

– какве се релације између појединих антрополошких особина и способности, 

– која су оптимална тренажна средства, методе и оптерећења помоћу којих се могу примарне 

антрополошке особине и способности мењати и развијати, и 

– помоћу којих се мерних инструмената и на који начин могу примарне антрополошке особине 

и способности најбоље измерити и контролисати. 

 

Управљање процесом тренинга 

• Састоји се у утврђивању и анализирању узајамног деловања учесника који чине одређени 

систем, а затим да се утврде услови под којима систем може да достигне највише показатеље 

ефикасности. Таквој анализи подвргавају се везе које постоје у условном систему на релацији 

''тренер – спортста''. 

Приликом разраде концепције система, као и управљање тим системом, неопходно је у обзир узети 

следеће: 

• особа која управља (тренер), 

• особа којом се управља (спортиста), 

• стање спортиста (иницијално, транзитивно), 

• модел жељеног стања (финално стање), 

• планирани спортски резултат, 
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– утицај спољашње средине (тима стручњака, институција) 

– елементи тренинга опоравка и такмичења 

– операторе (средства) тренинга и опоравка, 

– промене које настају под утицајем тренинга, 

– мерне инструменте за спровођење контроле, 

– постигнути спортски резултат, 

– повратне везе (феедбацк) и др. 

 

Законитости спортског тренинга, имају примарни значај при одређивању полазних теоријско-

методолошких поставки, које уопштено изражавају основне законитости у одређеној сфери 

практичне људске делатности. У спортском тренингу то су: 

- усмереност тренинга 

- адаптивност тренинга,  

- континуираност тренинга 

Структура спортског тренинга представља целовитост, односно свеобухватност тренажног процеса. 

 

 

Структура спортског тренинга се најчешће дели на четири подструктуре: 

• микроструктура, односно једног тренинга и малих циклуса (микроциклуса), који се састоји од 

неколико часова тренинга, 

• мезоструктура, односно средњих циклуса тренинга (мезоциклуса) која изражава целокупност 

неколико микроциклуса, 

• макроструктура, односно великих тренажних циклуса (макроциклуса) типа полугодишњих и 

годишњих циклуса тренинга, и 

• полимакроструктура, типа вишегодишњих циклуса тренинга 

 

Средства тренинга, по свом утицају могу бити: 

• директна, која су по својој структури, карактеру и интензитету оптерећења веома блиска 

активостима и изводе се на такмичењу, односон показују највећу повезаност са постигнутим 

спортским учинком, и 
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• индиректна, која су усмерена на развој особина и способности спортиста које нису 

специфичне за одређену спортску сктивност, али на процесе специјализације делују путем 

трансформације у специфичне особине и способности, с обзиром да су са њима у одређеним 

релацијама. 

Методе тренинга означавају начине тренинга, односно избор и начине примене одабраних средстава 

и дозорања тренажних оптерећења. 

 

Избор метода тренинга зависи од: 

• специфичности спортске гране или дисциплине, 

• циљева и задатака тренинга, 

• нивоа тренираности, 

• узрасних категорија, и  

• услова и могућности у којима се тренажни процес одвија. 

 

Класификација метода тренинга разликује методе према начину оптерећења спортиста и 

методичким формама: 

- континуирани метод  

- репетитивни метод  

 

- варијабилни метод  

- интервални метод  

- ситуациони метод  

 

Оптерећења тренинга представљају одређену количину и јачину деловања тренажних средстава на 

организам спортисте, а изражавају се помоћу два основна параметра: 

екстензитета (количине), који подразумева укупан збир рада на тренингу, односно укупну количину 

(обим, екстензитет) рада, која може бити изражена у броју вежбања или тренинга, у укупним 

бројчаним јединицама  

интезитета (јачине)м који подразумева степен уложеног напора у тренажном раду, а изражава се 

параметрима учесталости (фреквенцијом) понављања неког рада  
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• Спортска форма представља хармонично јединство оптималне припремљености примарних 

антрополошких особина и способности, који су садржани у једначини спецификације (моделу 

комплекситета) појединих спортских грана и дисциплина од којих зависи постизање највећег 

спортског учинка, под одређеним условима и у жељеном тренутку. 

 

ОПОРАВАК 

И поред тога што још увек не постоје јединствена и опште прихваћена схватања о врсти која се могу 

користити, као и начину њихове примене, средства опоравка у литератури и непосредној пракси 

деле на: 

• тренажна, 

• психолошка, и 

• медицинска. 

 

Тренажна средства опоравка су у зависности од: 

• структуре спортске активности (спортске гране или дисциплине), односно од примарних и 

релевантних антрополошких особина и способности спортиста од којих зависи спортска успешност, 

• тренажних задатака, средстава, метода и оптерећења у макроциклусима, периодима, 

мезоциклусима, микроциклусима и појединачним тренинзима, 

• режима тренинга и типова мишићних напрезања у метаболичким зонама (аеробним, 

аеорбно-анаеробним и анаеробним), и 

• категоризације спортиста (нивоа квалитет), узраста, пола, спортског стажа и нивоа 

припремљености. 

 

Психолошка средства опоравка 

Могу да буду такође веома корисна, јер снижење нервне психолошке напетости и замора у току 

напорног тренажног процеса, а посебно такмичења, ствара неопходну основу за бржи ток опоравка 

физиолошких система и спортске радне способности.  

 

У ову групу средстава убрајају се следеће психомоторне и психотерапеутске методе: 

- сугестије и аутосугестије, 

- психорегулациони и аутогени тренинг,  
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- активирајућа терапија, 

- методе мишићне релаксације, 

- специјалне вежбе дисања 

- разноврсне форме интеренсантног одмора и др 

-            методе опуштања мисли  након тренинга и утакмица 

За успешну примену психолошких средстава опоравка неопходно је познавање интегралне личности 

спортиста, особености његових реакција у ситуацијама напрезања, као и последица изазваних 

претходним тренингом. 

 

• Медицинска средства опоравка у значајној мери доприносе повећању радне способности 

спортиста, а такође спречавају и појаву различитих негативних последица од великих тренажних 

напрезања. Већина аутора у комплекс медицинских средстава убрајају: 

• рационалну исхрану, 

• средства физиотерапије, 

• различите видове масаже, 

• хидропроцедуре, 

• оксигенотерапију, 

• електростимулацију, 

• барокомору, 

• аероконизацију и др. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

Основни циљ такмичења  у спорту је да допринесе континуираној активности деце, омладине и 

одраслих, испољавању њихових стваралачких тежњи кроз борбу, надметање и постигнуте резултате, 

задовољавању индивидуалних и друштвених потреба, као и пружању здраве и корисне разоноде 

свим учесницима. 

Анализирајући систем такмичења, може се запазити, да су спортска такмичења у ствари подељена 

на: 

• такмичења у индивидуалним спортовима, и 

• такмичења у екпиним спортовима. 
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Структура система такмичења: 

• основни степен такмичења, који се спроводи кроз различите облике спортских активности на 

нивоу месне заједнице, 

• општински степен такмичења, који омогућује да се у оквиру општина програмски и 

организовано одвијају најразличитија спортска такмичења 

• регионални степен такмичења (зонски, међуопштински), 

• републички степен такмичења, који је заснован на слелктивности, квалитативности и 

интересу, 

• савезни степен такмичења, који обухвата такмичења савезног значаја на основама квалитетне 

селекције, 

• међународни степен такмичења (билатерална, мултилатерална, регионална такмичења, 

европска и светска првенства и Олимпијске игре). 

Ефективност у спорту представља исходиште из процеса функционисања струкуре модела система 

управљања, а последица је збира пословних и спортских функција (подсистема, компонената), 

односно елемената, њихових интеракцијских и повратних веза, што на интегралан начин представља 

њихову резултативност из целокупног процеса управљања. 

 

Управљање системом тренажне технологије 

• Свака људска делатност у којој се остварује неки производ се одвија по некој технологији 

рада, или боље речено да сваком квалитетном производу претходи високо развијена технологија. 

По угледу на изразе 

• научна (методолошка) технлогија,информатичка (компјутерска), кибернетичка (управљачка), 

медцинска, образовна и друге, 

Настала је и тренажна (спортска) технологија. 

Она представља у ширем смислу збир свих релевантних спекулативних, интуитивних, искуствених, 

прагматичких и научних информација и спровди се на интердисциплинаран начин у сарадњи са 

научним институцијама, експертима у појединим специјалностима и непосредним 

операционализаторима тренажне активности (тренерима и спортистима). 

• Управљање тренажном технологијом подразумева смишљен, организован и континуиран 

процес са циљем да се спортиста помоћу оптималних тренажних средстава метода и оптерећења 

трансформише из еког иницијалног (ползног, тренутног) у неко новоформирано (жељено) стање 

помоћу којег се постиже што ефикасније исходиште (спортски резултат). 
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Структура тренажне технологије се састоји из следећих компонената и елемената: 

– Компоненте пре тренажне активности (моделирање и дијагностицирање, планирање и 

програмирање) 

– Компоненте за време тренажне активности (операционализације и регстрације, класифкације 

и контроле) 

– Компоненте после тренажне активности (обраде и анализе, корекције и компарације) 

 

Моделирање и дијагностицирање 

Они су у тренажној технологији непосредно повезани и условљени јер се под моделирањем 

подразумева израда модела структуре појединих споортских активности, а дијагностицирање 

подразумева утврђивање иницијалног стања управ них антрополошких особина, спосбности и знања 

спортисте, који су релевантни у постизању спортског успеха и биће подвргнути променама у току 

тренажног процеса. 

• Моделирање у тренажној технологији, најчешће се своди на изналажење најадекватнијег 

модела (жељеног стања) спортске активности , који омогућује да се проуче и примене веома 

сложени тренажни процеси.  

 

Постоје модели: 

– Модели хијерархијске структре спортова 

– Модели класификације спортова 

• Дијагностицирање 

• Односно утврђивање почетног (тренутног, иницијалног) стања у коме се спортиста налази на 

почетку тренажних припрема заједно са моделовањем у ствари представља први степен у креирању 

и управљању системом спортске тренажне технологије. 

– Морфолошка дијагностика 

– Функционална дијагностика 

– Биомеханичка дијагностика 

– Моторичка дијагностика 

– Психолошка дијагностика 

– Социолошка дијангостика 
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ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ 

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ ЈЕ ОДГОВOРAН ЗА ДАВАЊЕ ПРАВЦА КОЈИМ СЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КРЕЋЕ. 

ИЗЈАВЕ О ВИЗИЈИ, МИСИЈИ И ЦИЉЕВИМА ПРЕТСТАВЉАЈУ АЛАТ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ НАМЕРЕ У РАЗУМЉИВ 

ЈЕЗИК 

ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ, МИСИЈЕ И ЦИЉЕВА И ОГРОМАН КОРАК У ПОСТАВЉАЊУ ПРАВЦА ДЕЛОВАЊЕ 

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 

ОВЕ ТРИ СТВАРИ СУ ФАКТОР КОЈИ ПОВЕЗУЈЕ ЉУДЕ ,ТИМОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СВАКОЈ СИТУАЦИЈИ 

ФОРМУЛИСАЊЕ ОСНОВНИХ ЗАДАТАКА КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ ВИЗИЈЕ, МИСИЈЕ И ЦИЉЕВА ПОМАЖЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ДА ДЕФИНИШЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

И ПОРЕД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ДАНАС МНОГЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕМЈУ ЈАСНУ ВИЗИЈУ, МИСИЈУ 

И ЦИЉЕВЕ 

ВИЗИЈА ПРЕДСТАВЉА ЈАСНУ МЕНТАЛНУ СЛИКУ О ТОМЕ КАКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВИДИ СЕБЕ У 

БУДУЦНОСТИ 

ВИЗИОНАРИ СУ ОДЛИЧНИ МИСЛИОЦИ И ЉУДИ КОЈИ ПРЕДВИЂАЈУ УНАПРЕД ШТА МОЖЕ ДА СЕ ДЕСИ 

СПОРТ ЈЕ ТЕМА ГДЕ ВИЗИЈА И КРЕАТИВНОСТ МОГУ МНОГО ДА ПОКАЖУ 

ЈЕДНА ОД КЉУЧНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЕФИКАСНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕ ДА ОНЕ ИМАЈУ 

ЈАСНУ СЛИКУ ( ВИЗИЈУ ) ОНОГА ШТО ЖЕЛЕ ДА ПОСТИГНУ, СВОЈЕ ОСНОВНЕ СВРХЕ И ЗАЈЕДНИ:КЕ 

ВРЕДНОСТИ. 

ВИЗИОНАРСТВО ЈЕ ПУТ ОД ПОЗНАТОГ КА НЕПОЗНАТОМ КОЈИ ПОМАЖЕ СТВАРАЊЕ БУДУЋНОСТИ УЗ 

ПОМОЋ ЧИЊЕНИЦА, НАДАЊА, СНОВА, ШАНСИ, МОГУЋНОСТИ. 

 

У СПОРТУ ТО ЈЕ ПУТ ОД НАЈРАЗЛИЧИТИЈИХ ИДЕЈА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МИСИЈА ПРЕДСТАВЉА ИСКАЗ, ОДНОСНО ФОРМАЛНО ОБЈАШЊЕЊЕ ПРИРОДЕ ПОСЛОВАЊА 

АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОДНОСИ СЕ НА СУШТИНУ РАЗЛОГА ЊЕНОГ ПОСТОЈЊА !!! 

ОСНОВНИ КОРАК ЈЕ ПРОЦЕНА ТРЖИШТА 

СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАВИСЕ ОД СВОЈИХ КЛИЈЕНАТА : СПОРТИСТА; ВЕЖБАЧА; ГЛЕДАЛАЦА; 

СПОНЗОРА ... 

ПРЕ ПРОЦЕНА ТРЖИШТА ВАЉА ДЕФИНИСАТИ СОПСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЦИЉЕВЕ – САМОПРОЦЕНА 

МИСИЈА СЕ МОЖЕ ДЕФИНИСАТИ КАО ИДЕНТИФИКОВАЊЕ САДАШЊЕ И БУДУЋЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

МИСИЈА ЈЕ ПРИМАРНИ ЦИЉ 

МИСИЈА ДАЈЕ ЈАСНУ ДЕФИНИЦИЈУ –СТА ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНЕ И КАКО НАЈБОЉЕ ТО ДА СЕ ОСТВАРИ 
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ОСНОВНО ПИТАЊЕ У ДЕФИНИСАЊУ МИСИЈЕ ЈЕ: 

У КАКВОЈ СМО ДЕЛАТНОСТИ?  КАКАВ ЈЕ ПОСАО КОЈИМ СЕ БАВИМО ? 

ЈАКО ЈЕ ВАЖАН ЕФЕКАТ КОЈИ ИЗАЗИВАЈУ РЕЗУЛТАТИ ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ВАЖНО ЈЕ ДА СЕ ИМА У ВИДУ УСЛУГА КОЈА СЕ ЧИНИ ДРУШТВУУ ДЕФИНИЦИЈУ – ШТА ТРЕБА ДА СЕ 

ПОСТИГНЕ И КАКО НАЈБОЉЕ ДА СЕ ТО ОСТВАРИ  

 

СВАКА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА БИ ТРЕБАЛО ДА ИМА СВОЈУ МИСИЈУ КОЈА ДЕТАЉНО ОБЈАШЊАВА 

СВРХУ ИЛИ РАЗЛОГ СВОГ ПОСТОЈАЊА 

МИСИЈА ОДРАЖАВА ПРИСТУП, ФИЛОЗОФИЈУ ЈЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АЛИ И СВРХУ ПОСТОЈАЊА ЊЕНИХ 

АКТИВНОСТИ 

КАД СЕ УТВРДИ МИСИЈА, СЛЕДЕЋИ КОРАК ЈЕ ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

ОНА ТРЕБА ДА ОБЈАСНИ СВИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КАКО ОНА ЖЕЛИ ДА ДЕЛУЈЕ 

ДА ЛИ РЕЗУЛТАТ ПО СВАКИ ЦЕНУ ИЛИ ПОСТЕПЕН РАЗВОЈ 

КАКАВ ОДНОС ЖЕЛИМО СА ПУБЛИКОМ, СПОНЗОРИМА И СИМПАТИЗЕРИМА 

КАКАВ УТИЦАЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА РАД ЖЕЛИМО 

ЖЕЛИМО ЛИ И ВОЛОНТЕРЕ И СТРОГО ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

ОДГМОРАЈУ СЕ ПОСТАВИТИ ЈАСНИ ЦИЉЕВИ КОЈИ ТРЕБА ДА УСМЕРАВАЈУ И ОЧУВАЈУ ДЕЛОВАЊЕ НА 

ТРАСИ КОЈА ЈЕ УТВРЂЕНА МИСИЈОМ 

КЉУЧНЕ ФУНКЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ЦИЉЕВА МОГУ СЕ САЖЕТИ У СЛЕДЕЋИМ ТАЧКАМА:ОВОРИ НА СВА 

ОВА ПИТАЊА СУ ЗНАЧАЈНА РАДИ ОРИЈЕНТАЦИЈА СВИХ ПРИПАДНИКА ОРГАНИЗАЦИЈЕДАЈУ 

ОПРВАДАЊЕ И ЛЕГИТИМИШУ АКТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

КОНЦЕНТРИШУ ПАЖЊУ И ПОСТАВЉАЈУ ГРАНИЦЕ ПОНАШАЊА ЧЛАНСТВА 

УТРВЂУЈУ ПРИРОДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗАЗИВАЈУ ОБАВЕЗЕ 

СМАЊУЈУ НЕСИГУРНОСТИ ОБЈАШЊАВАЈУЋИ НА ЧЕМУ ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЈАВА 

ПОМАЖЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ ДА УЧИ ПОКАЗУЈУЋИ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ЦИЉЕВА И СТВАРНОГ 

СЛУЖЕ КАО СТАНДАРД ПРОЦЕЊИВАЊА ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРУЖАЈУ РАЗЛОГ ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

ЗАДАЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА МОРАЈУ БИТИ: 

ЈАСНИ, САЖЕТИ И ДОСТЖНИ 
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МЕРЉИВИ 

ДА ИМАЈУ КОНАЧАН ДАТУМ ЗАВРШЕТКА 

ДА САДРЖЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ АКЦИЈЕ 

ДА БУДУ ПОРЕЂАНИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ПРВЕНСТВА 

 

 

ЦИЉЕВЕ НАЈПРЕ МОЖЕМО ДЕФИНИСАТИ КАО ОДРЕЂЕНА СПЕЦИФИЧНА СТАЊА, СИТУАЦИЈЕ ИЛИ 

РЕЗУЛТАТЕ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛИ ДА ОСТВАРИ 

ЦИЉЕВИ КОНКРЕТНИЈЕ ОДГОВАРАЈУ НА ПИТАЊА КОЈА СУ ТО ПОСЛОВНА ПОДРУЧЈА КОЈИМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ТРЕБА ДА СЕ БАВИ. 

 

ЈЕДНА СТВАР СЕ НАМЕЋЕ КАО ОПШТА ЧИЊЕНИЦА – БЕЗ ВАЉАНИХ ЦИЉЕВА НЕМА ВАЉАНОГ НИ 

КОНКРЕТНОГ РАДА !!! 

СВЕ ДРУГО ПОСТАЈЕ БЕСМИСЛИЦА И ГУБЉЕЊЕ ВРЕМЕНА 


