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ПРЕДГОВОР 

_________________________________________________________________________ 
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1. Предговор 

 

Поштовани студенту, 

 

У свом досадашњем образовању сигурно си се сусретао са књигама или 

уџбеницима фудбалске тематике којих у нашем језичком подручју свакако не 

недостаје. Истина, већи део те стручне литературе посвећен је увежбавању техничко-

тактичких елемената или психо-физичке припреме играча. Међутим, оно што треба 

све нас посебно да забрине је чињеница да смо постали сведоци све чешћих појава 

неспортског понашања (агресивности, расизма, национализма итд.) играча свих 

узраста и категорија што указује на присуство једног општег проблема – 

НЕДОСТАТКА КВАЛИТЕТНОГ ПЕДАГОШКОГ РАДА.  

Наравно, овај проблем је сложен и потребна је дубља анализа истог, као и 

ангажман стручних кругова у његовом решавању, што сигурно захтева велике и 

дуготрајне напоре. Добар део тих напора треба да учине сви искрени и морално 

чврсти спортски стручњаци у раду са, пре свега, најмлађим играчима. Са друге 

стране, веома често се дешава и да фудбалски тренери чине разне врсте 

"прекршаја", те бивају санкционисани од стране судија или других меродавних тела. 

Очито је да фудбалски тренери, у великом броју, не савладају основе педагогије 

спорта што за последицу има неадекватан рад са младим фудбалерима. 

 Педагошки рад у спорту подразумева васпитање путем спорта и он увек треба 

да буде повезан са моралним вредностима и друштвеним нормама. Из тог разлога 

тренери у својим клубовима, заједно са руководством, треба да створе систем рада у 

коме ће се поштовати моралне вредности и друштвене норме. У том циљу важно је 

применити методе које су усмерене на активно учествовање, тимско деловање, 

примерен, искрен дијалог и одговорно понашање свих учесника у спортској 

делатности. 

 

Рукопис обухвата 15 поглавља која су конципирана тако да су опширније 

обрађена она поглавља која се у већој мери директно односе на педагошки рад 

тренера у фудбалу (треће, седмо, осмо, десето, тринаесто и четрнаесто погавље).  
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Свакако, преостала поглавља су значајна и имају своје место у квалитетнијем 

упознавању будућих тренера/менаџера са тематиком која је важна за успешан 

педагошки рад. Иако рукописом нису обухваћена сва могућа питања у вези педагогије 

спорта, обрађена поглавља покривају сасвим довољан обим задате материје и 

сигурно ће омогућити студентима високих школа струковних студија да успешно 

савладају ову проблематику. 

 

Амбиција овог рукописа је да студентима, путем лекција са једноставним 

практичним примерима, омогући да стекну основна знања из области педагогије 

спорта са акцентом на педагогију фудбалске игре, односно педагошког рада у 

фудбалском клубу. 

 

На крају овог предговора имам потребу да истакнем следеће:  

Фудбалски тренер је управо та особа која у највећој мери одређује да ли ће 

спортско искуство играча бити позитивно или негативно. Постарајмо се заједно да оно 

увек буде ПОЗИТИВНО И УСПЕШНО! 

           Аутор 
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ПОГЛАВЉЕ  2 

УВОД 

_________________________________________________________________________ 
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2. Увод 

 

Сама реч педагогија потиче од грчке речи Паидагогос која је значила - слуга који 

дете свог господара води од куће до школе, у игри и шетњи. За једног од оснивача 

педагошке науке сматра се немачки филозоф J.F. Herbart (1776 - 1841) који је указао 

на разлику између педагогије као науке (теорије) и практичне делатности (вештине). 

Највећи број аутора појам педагогија дефинише као науку о васпитању. Васпитање 

као свесну, целисходну и организовану делатност човека чине свеукупни намерни 

утицаји на развој личности. Педагогија је повезана са више наука, а са некима 

прилично тесно. Однос те повезаности је двосмеран, обзиром да се и те друге науке 

ослањају на сазнања педагогије, а не само она на њих. Педагошка сазнања потичу из 

праксе, литературе и истраживања, док се концепт педагогије базира на сазнањима 

из филозофије, психологије, социологије, биологије, ... и наравно искуства. 

Занимљиво је да постоје одређене научне дисциплине које спадају у педагогију али и 

у неку другу науку. На пример, педагошка социологија, педагошка психологија, 

педагошка антропологија итд.  

Човек се у животу прво игра, кроз игру васпитава и затим опредељује за неки 

спорт. Кроз доживљај игре и спортских активности дете активира своје стваралачке 

потенцијале, а тренер (наставник) има могућност да вештим педагошким вођењем 

усмери дете ка свеукупном циљу васпитног деловања – свестрано развијеној 

личности. Правилно усмерено и вођено бављење спортом позитивно утиче на 

анатомско-физиолошке, биохемијске, моторичке и психо-социјалне карактеристике 

појединца и као такво представља подручје специфичних васпитних изазова који су 

предмет посебне педагошке дисциплине – педагогије спорта (Чокорило, 2001).   

Појам педагогија се веома често користи у области спорта, а термин педагогија 

спорта први пут је употребљен у Немачкој почетком 70-их година прошлог века. Од 

тада се често користи у земљама енглеског говорног подручја и педагогија спорта се 

већ јасно формулисана као засебна академска дисциплина у области спорта.  

Поједини аутори истичу да педагогија спорта представља теоријско поље 

истраживања у спортским наукама, које се бави васпитним аспектима физичке 

активности (у: спорту, игри, плесовима  итд.), те да има централну улогу у науци о 

....... 



Педагошки рад у фудбалском клубу 
 

 10 
 

 

спорту и у сваком процесу учења и подучавања физичких активности (Haag, 1989).  

Када се говори о педагогији спорта потребно је указати на две важне 

карактеристике, а то су сврха и намера. Наиме, педагошки рад у спорту се често 

посматра као увежбавање у циљу преношења или стицања знања. Понекад нешто 

може да се научи без стварног педагошког рада, као на пример деца која шутирају 

лопту у дворишту, методом покушаја и погрешке, на крају ће стећи одређен ниво 

вештине шутирања без икаквих инструкција. У овом случају се не може говорити о 

педагошком раду јер није постојала ничија намера да пренесе знање. Дакле, о 

педагошком процесу може бити говора само ако постоји сврсисходан и намеран 

пренос знања са одређеним исходом (резултатом). Данашње, комплексно развијено 

друштво краси једнако комплексно развијен спорт. Интензитети тренинга су подигнути 

на највиши ниво, психолошка припрема такође заузима значајно место у припремама 

спортиста, стога преостали фактори као што су лична мотивисаност и други лични 

фактори постају све значајнији у врхунском и професионалном спорту. Обзиром на 

друштвени статус који спорт ужива данас, спортске науке су углавном фокусиране на 

медицинске – физиолошке, морфолошке аспекте побољшавања спортске изведбе. 

Тренери у савременом спорту морају да владају многим знањима и вештинама (од 

физиологије телесних напора, преко тактике игре до психологије личности), међутим 

без адекватног педагошког приступа у раду са спортистима они ће тешко успети да 

допринесу формирању спортисте као интегралне личности.  

Спорт, између осталог, карактеришу снажне васпитне и људске вредности које 

чине важан део педагогије спорта. Ако посматрамо педагогију спорта као темељну 

дисциплину у науци о спорту, треба да имамо у виду и њен вишеструки значај који се 

односи не само на усвојена знања, него и на утицајe којe остварује на пољу човековог 

телесног и умног усавршавања. Наиме, педагогија и спорт су уско повезани када се 

ради о социјалном развоју. Највећи педагошки утицај налази се у рукама спортског 

тренера јер спорт сам по себи не васпитава већ то чини управо тренер. Тренер је та 

особа која у највећој мери креира атмосферу на тренинзима екипе, а која ће посредно 

утицати на доживљај спортисте, односно како ће се спортисти "снаћи" у реалним 

условима за време спортског наступа. Надамо се да већина спортиста носи 

позитивна искуства из свог бављења спортом и односа са тренером, али сигурно је да  

постоје и бројни примери где су спортисти излагани подсмеху, преоштрој критици и 

..... 
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непедагошком третману од стране тренера. Такви спортисти често исказују 

непоштовање и неспортско понашање према противницима, службеним лицима, 

саиграчима и тренерима. Спорт је врло погодно тло за учење и тренери свесно и 

несвесно стварају и контролишу своје спортско окружење за рад које константно 

треба да се унапређује у смислу неговања другарства, самопоуздања, поштовања, 

одговорности, поверења, бриге за другог и других етичких вредности.  

Ово је од изузетне важности, посебно када се ради о деци и младим спортистима 

који тек треба да се "науче" спорту, јер они свесно учествују у спорту а још увек нису у 

стању да објасне здравствени, социјални и лични развој који се одвија под окриљем 

спорта. Сви они долазе на изабрани спорт из различитог социјалног окружења, са 

различитим психо-физичким карактеристикама, степеном спортског умећа, 

очекивањима, али сви доносе позитивну енергију и жељу да нешто науче и то сваки 

искрени спортски педагог мора да уважава и поштује.  

 

 

 

Слика 1. Тренер-педагог је особа која креира позитивну атмосферу на тренингу (фото: 

Free stock images) 
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Испитна питања – поглавље 2 
 
 
 

1. У ком периоду и где је први пут употребљен термин педагогија спорта? 
 

2. Наведи најчешћу дефиницију педагогије. 
 

3. Које су две важне карактеристике педагогије спорта? 
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ПОГЛАВЉЕ  3 

ОСНОВЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА 

_________________________________________________________________________ 
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3. Основе педагошког рада 
 

Учење нас прати цео живот. Процес учења се најчешће посматра као релативно 

стабилно побољшање усвојених знања која су резултат вежбања или искуства. 

Преношење знања је веома тежак посао у било којој човековој делатности, а тај 

задатак је посебно сложен у области спорта. Људи се не рађају научени и са 

усвојеним вештинама. Неки су генетски предодређени да буду високи, јаки или брзи, 

али појединачно те карактеристике им неће бити довољне да би били успешни у 

неком спорту. Незаобилазни предуслови за успех у спорту су усвојене вештине, 

знања и спортске стратегије. Успешност савладавања поменутих елемената поред 

личних карактеристика спортисте, у највећој мери зависи од спортског педагога који 

ради са спортистима. Наравно, под спортским педагозима подразумевамо све 

стручњаке из области физичке културе (спортске тренере, наставнике, професоре 

физичког васпитања,....). Пред спортским педагогом стоје бројни изазови у раду са 

спортистима, а са којима се треба на прави начин суочити. Неки од њих су: 
 

 стално променљиви услови окружења (учесници су скоро увек у покрету),  

 узраст спортиста (прикладност метода рада узрасту) 

 ниво знања спортиста (усвојена знања, вештине, способности, искуство) 
 

Све наведено указује да је за овај захтеван посао потребно велико знање, 

преданост и љубав према позиву без које нема успеха у раду са спортистима.  

Раније је напоменуто да је педагогија спорта релативно „млада“ научна 

поддисциплина опште педагогије и као таква, превасходно представља процес 

преноса знања и подучавања у области спорта, физичког васпитања и физичког 

вежбања уопште. Да би тај процес био успешан, спортски педагози у свом раду би 

требали да се ослањају на следеће педагошке принципе: 
 

 научна заснованост 

 свесна активност 

 васпитање у колективу и путем колектива  

 индивидуализација 

 јединствено деловање 
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3.1 Принцип научне заснованости 
 

Упоредо са порастом интересовања људи за разне видове спорта и спортских 

такмичења, у последњих двадесетак година дошло је до великог развоја "спортских" 

наука. Тренажна технологија, нове информације о расту и развоју као и методе учења 

драматично су побољшани у том периоду. Спортисти, спортски клубови, спортски 

стручњаци и сви остали актери који су професионално укључени у спорт, а који су на 

време увидели важност примене научних сазнања у спорту, били су у значајној 

предности у односу на оне који су остали верни традиционалним методама рада. У 

стручним фудбалским круговима, 80-их година прошлог века, постало је јасно да 

тренери треба да прихватају и у свом раду примењују сазнања из спортских наука. 

Године 1987 одржан је Први светски конгрес Наука и фудбал у Ливерпулу, који се од 

тада одржава сваке четврте године. Данашњи, посебно врхунски и професионални, 

спорт једноставно је незамислив без примене најновијих сазнања из спортских наука.  
 

Пример практичне примене: 
Успешан фудбалски тренер треба активно да прати и у свом раду примењује 
најновија сазнања из спортских наука. Најједноставнији пример је да се некада 
сматрало да спортисти не треба врући да пију воду, што је данас кардинална 
грешка обзиром на научно доказан значај узимања течности пре, за време и после 
физичке активности. Други пример је неприкладност примене вежбе истезања 
"препонски сед" где је доказан превелик стрес на колено савијене ноге итд. 
 
 

3.2 Принцип свесне активности 
 

Овај принцип заснива се на циљу васпитања и образовања – свесне и свестрано 

развијене личности. Поштовање овог принципа значи да својим радом тренер 

спортисте плански и организовано води и ставља у ситуације да буду активни 

ствараоци и непосредни учесници васпитне активности, а не само пасивни 

посматрачи. Успешна примена овог принципа могућа је само ако тренер на 

одговарајући начин подстиче спортисте на активност, самоактивност, борбеност, 

одговорност и у свакој ситуацији омогући да спортисти знају циљ и значај активности 

којима се баве. Можда најважнији моменат у примени овог принципа огледа се у 

чињеници да добар тренер зна да играчи на терену доносе одлуке. Где, како и када 

трчати, додавати и шутирати лопту? То су само неки елементи на основу којих играчи 

.  
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доносе одлуке и они треба да су присутни у тренажним активностима како би дошло 

до учења. Учење неке вештине у статичној атмосфери без уживања и без много 

кретања, промена ситуација, доводи до брзог губитка интересовања спортиста.  
 

Пример практичне примене: 

Примена овог принципа у пракси значи да играче на тренинзима треба излагати 
што већем броју реалних ситуација које се јављају у игри. Да би се то догодило, 
сви елементи реалне игре (саиграчи, противници, правила игре, услови игре) 
треба да постоје на тренингу и да се ради на развијању свесности утицаја и 
значаја сваког од елемената реалне игре за успех у истој. Конкретно, све одлуке за 
време игре се доносе у зависности од позиције саиграча и противника што 
захтева пажљиво посматрање свих играча. Свако додавање, шутирање, дриблинг 
у једном или другом правцу управо зависи од тих запажања. Истовремено, од 
играча се захтева стриктно поштовање правила игре, као и прилагођавање 
условима игре (терен, противник, публика...) 
 
 

3.3 Принцип васпитања у колективу и путем колектива 
 

Придржавање овог принципа у раду са спортистима у екипним спортовима 

представља темељ на коме се гради спортски успех. Бројни су примери у пракси где 

екипе са сјајним појединцима нису успеле да остваре велике резултате због 

недостатка "тимског духа". У неким спортовима изузетан појединац може просечну 

екипу да доведе до невероватних успеха (нпр. Мајкл Џордан – кошарка), док то није 

случај у фудбалу где је неопходна сарадња 11 играча. Управо из тог разлога, 

примена принципа васпитања у колективу и путем колектива у раду са фудбалском 

екипом је посебно важна. За успех једне фудбалске екипе (колектива) свакако је 

неопходно да сви играчи имају изражен тимски дух, јер довољно је да најбољи играч 

у одсудном тренутку буде себичан па да екипа изгуби титулу. Постизање високог 

степена јединства у екипи је дуготрајан процес који  од играча, а понајвише тренера 

захтева садржајан, квалитетан и надасве напоран рад. У циљу развијања тимског 

духа треба да се знају конкретна права и обавезе свих играча, примењују методе 

подстицања и стимулисања, односно спречавања и кажњавања.  
 

Пример практичне примене: 
Успешност фудбалске екипе у великој мери зависи и од јединствености колектива, 
односно свесне опредељености сваког појединца да ради за добробит екипе. 
Тренер мора да има у виду карактеристике сваког појединца у екипи и да препозна 
играче са најпозитивнијим карактеристикама који ће да чине здраво језгро екипе 
..... 
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око којег ће временом да окупи и све остале чланове како би створио здрав и 
снажан колектив.  

 

3.4 Принцип индивидуализације 
 

Овај веома важан принцип односи се на потребу да се у спортско-педагошком 

раду о сваком спортисти мора водити рачуна у смислу утицаја на његове психо-

физичке карактеристике. Једноставније речено, у пракси то значи да се сваком 

спортисти дају задаци и вежбе прикладне његовим способностима. Међутим, да би 

овај принцип био ефикасан и да би спортиста напредовао, потребно је умешна 

примена и других захтева (поступности, систематичности, дозирање оптерећења...).  

Истовремено за правилну примену овог принципа треба владати и основним 

знањима из биолошке антропологије - развоја човека и његових способности - што 

значи да треба имати на уму да се неки људи (и њихове психо-физичке способности) 

развијају брже, а неки спорије. 
 

Пример практичне примене: 
Када се говори о овом принципу вреди напоменути да се у практичном раду 

показало веома корисно вођење личног картона спортисте у коме тренер бележи 
што више података о сваком спортисти, његовом напредовању, 
карактеристикама, педагошким методама које су имале највећи утицај и другим 
детаљима који могу бити од користи. 

 
 

3.5 Принцип јединственог деловања 
 

Имајући у виду да је основни циљ васпитања уопште свестрано развијена личност, 

може се рећи да остварењу тог циља сигурно доприноси и правилно бављење 

спортом. Принцип јединственог деловања у спорту је доста сложен јер подразумева 

деловање свих фактора спорта (тренери, руководство клуба, менаџери, навијачи, 

окружење итд.) који утичу на васпитање спортиста. Сигурно је врло тешко за 

очекивати да сви поменути фактори делују усклађено у циљу "изградње" што бољег 

спортисте, тако да највећи терет овог сложеног посла пада на леђа тренера који мора 

да пронађе начин како би утицаји свих фактора били што позитивнији и јединственији. 
 

Пример практичне примене: 
Из саме сложености овог принципа је јасно да је врло тешко обезбедити 

јединствен утицај свих фактора који делују на спортисту. Међутим, тренер у 
......... 
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свом раду са спортистима треба константно да указује на значај поштовања и 
уважавања саиграча, противника, тренера, службених лица, руководства клуба, 
навијача, људи из окружења... јер сви они дају позитивну енергију и свој јединствен 
допринос фудбалском спорту. 

 

Наведени принципи васпитно-образовног рада делују као смернице у избору и 

примени одговарајућих метода рада спортских педагога. За методе се може рећи да 

су то осмишљени поступци предузети у остварењу постављеног циља (циљева) у 

било којој човековој делатности. У педагошкој литератури помиње се више метода и 

већина њих се може применити у савременом тренажном процесу: 

 

 метода усмеравања 

 метода навикавања 

 метода подстицања 

 метода спречавања 

 

3.6 Метода усмеравања 
 

Ова метода у педагошком раду тренера у суштини јесте дужи процес у коме он 

покушава да створи услове и ситуације у којима ће спортиста свесно и активно да 

усваја нова знања и систем вредности, а резултат би требало да буде личност са 

позитивним животним ставовима, опредељењима и особинама. Предуслов за 

успешну примену ове, као и осталих педагошких метода, свакако је узајамно 

поверење, поштовање и слободна комуникација између спортисте и тренера. Метода 

усмеравања је посебно важна за спортисте јер код одређеног броја спортиста може 

да се јави повећан ниво анксиозности, агресивности, жеље за доминацијом и неких 

других особина личности и облика нежељених понашања. Управо из тих разлога, 

овом методом, тренер покушава уз много такта и разумевања да саветима, поукама, 

сарадњом усмери спортисту ка правим вредностима и облицима понашања.  
  

Пример практичне примене: 
У пракси примена ове методе значи да тренер треба да прати развој сваког играча 
и да га усмерава кроз толерантан разговор, савет, конструктивну критику и сл. 
Давање позитивних примера је моћно средство ове методе јер су они конкретни, 
очигледни и уверљиви, а спортиста има могућност да препозна позитивне 
примере и угледа се на њих. 
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3.7 Метода навикавања 

 

Са становишта психологије навике су мање – више устаљени обрасци понашања 

који се понављају са тенденцијом преласка на ниво подсвести. Формирање 

позитивних навика је од изузетног значаја за човека уопште и тај процес практично 

траје током целог живота. За спортисте то значи константан рад уз помоћ тренера на 

стицању радних, спортских, моралних и других навика које су у складу са 

најузвишенијим спортским идеалима. Постоји више средстава којима се "вежба" 

навикавање код спортиста, а нека о њих су: редован рад, лична активност, режим 

живота, игра, култура слободног времена итд. 
 

Пример практичне примене: 
Тренер на тренинзима (или на теоријским предавањима) указује спортистима на 
значај вежбања, спортског начина живота, личног ангажовања, садржајног 
провођења слободног времена (укључујући и правилан опоравак!) и стицања радних 
навика које су неопходне за квалитетан развој играча. Наиме, потребно је играче 
упутити на све аспекте квалитетног начина живота човека, односно да тренинг и 
утакмице нису почетак и крај интересовања једног спортисте. Он треба да буде 
свестран човек који ће се одговорно понашати у друштву, према себи и свом телу.  
 
 

3.8 Метода подстицања 
 

Ова метода представља једну од најзначајних метода нарочито у раду са млађим 

узрастима спортиста. Општепозната је чињеница да сви људи воле да буду 

награђени за уложени труд, што не морају бити формалне или материјалне награде. 

Најчешће, у тренерском раду, награда је социјалне природе - речима или 

гестикулацијом одобравање неког поступка спортисте. Тренер врло често својим 

спонтаним вербалним или гестуалним коментарима несвесно награђује (а тиме утиче 

и на мењање) понашања спортисте. Врло је тежак задатак за тренера да јасно 

раздвоји које понашање се подстиче и шта за сваког спортисту понаособ у разним 

ситуацијама представља подстицај. 
 

Пример практичне примене: 
У пракси постоје бројна средства подстицања од којих се најчешће користе: 
бодрење и охрабривање, похвала, обећања, искуство успеха, награде, признања... 
Тренер треба да поткрепљује жељено понашање, да развија пожељне навикe. На 
пример, ако спортиста "забушава" на тренингу, треба искористити тренутак 
када тренер примети да он вредно ради и тада га похвалити за показани напор. 
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3.9 Метода спречавања 

 

Неке специфичности спортских услова живота (популарност, новац, осећање 

супериорности...) представљају погодно тло за "скретање" спортиста са правог пута. 

Метода спречавања у раду са спортистима примењује се искључиво као оправдана 

педагошка интервенција и то онда када друге методе не дају жељене резултате у 

превенцији и корекцији нежељених облика понашања. Постоје бројна средства 

методе спречавања:  
 

 неодобравање и неслагање са испољеним понашањем 

 примедбе, приговори и опомене 

 критика 

 казне 
 

Пример практичне примене: 
Бројни су примери практичне примене средстава методе спречавања: 
Неодобравање - са неким понашањем тренер може исказати вербално, 
гестикулацијом и они су најчешћа и најблажа средства методе спречавања; 
Опоменом - тренер скреће пажњу спортисте на његове дужности и обавезе које је 
занемарио и то вербално, прекорним погледом и сл.; Критика – моћно средство 
спречавања непримереног понашања с циљем да спортиста увиди грешку и да је 
исправи. У зависности од "тежине" прекршаја може бити лична и јавна, али увек са 
јасним образложењем; Казна – најјаче средство спречавања којим се изазива осећај 
непријатности и нелагоде код спортисте који се непримерено понашао (осуда 
лошег понашања), ретко се користи и никада не сме да буде физичке природе. 
Кажњавати лоше понашање, не личност спортисте. 

 

На крају, потребно је истаћи да спорт према својим изворним начелима садржи 

бројне хумане вредности и има снажан васпитни потенцијал. Спорт треба да буде 

јасно усмерен ка вредностима поштења, правде, поштовања за друге, фер-плеја и 

толеранције. Кроз бављење спортом стварају се велике могућности развоја физичких 

способности, техничко-тактичких знања и умења, али и морално-вољних особина 

спортиста. Да ли ће се те могућности остварити у великој мери зависи од тога какво 

окружење спортски тренери створе за одвијање неке спортске активности.  

Васпитање путем спорта је веома важан аспект педагогије спорта јер оно увек 

треба да подразумева повезаност са моралним вредностима и друштвеним нормама.  

Усвајање вредности се одвија у процесу социјализације и међуљудске 

.......................... 
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комуникације којима је човек изложен од свог рођења. Усвојене вредности појединца 

су уско повезане са његовим понашањем и у васпитању спортиста треба увек 

интервенисати у случајевима појаве непримереног понашања. Вредности су увек део 

система. 

 Због тога тренери у својим клубовима, заједно са руководством, треба да буду 

креатори система у коме ће се поштовати моралне вредности и друштвене норме. У 

циљу развијања морално оријентисаног васпитања, врло је важно применити методе 

које су усмерене на активно учествовање, тимско деловање, примерен дијалог и 

одговорно понашање код доношења одлука.  

 

3.10 Моторичко учење 
 

Коректан педагошки рад подразумева придржавње поменутих педагошких 

принципа и метода, међутим, главно питање које мучи истраживаче из области 

педагошких наука је: На који начин људи стварно уче? Учење и памћење чине 

јединствени процес. Све оно у понашању што није дато биолошким наслеђем стечено 

је учењем. Наше вештине и навике, знања, мотиви, емоције, различите особине, па и 

читава наша личност првенствено су резултат учења. Учење не може да се одвија 

без спољашње средине, без њених различитих утицаја као и различитих реакција на 

ту средину.  

Постоји више теорија учења, овде су поменуте најзаступљеније: 

 Асоционистичке (базирају се на везама између стимулуса и реакције)  

 Рефлексивне (базиране на радовима Павлова о условним рефлексима) 

 Бихевиористичке (промене условљене спољашњим стимулусима) 

 Когнитивне (знања о односима између појединих стимулуса)  

 

Питање о учењу је важно у општем васпитању, а пред спортским педагозима то 

питање би могло да се модификује у питање: На који начин се одвија моторичко 

учење?  
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Сам појам моторичког учења односи се на процес формирања моторичке вештине 

која се може дефинисати као способност складног извођења неког моторичког 

задатка. Експерти из ове области сматрају да се моторичко учење одвија кроз три 

процеса: 
 

1. Пријем информација 

2. Централне операције (обрада информација) 

3. Резултат (промена моторичких и менталних функција) 

 

 

Наравно, на поменуте процесе утицај врше разни чиниоци: пажња, меморија, 

доношење одлука, врста задатка, квалитет инструкција, повратне информације. 

Резултат успешног моторичког учења представља усвојена вештина. Бројни аутори 

сматрају да се стицање вештина одвија у три фазе: 

 

 Прва фаза – карактерише је грубо извођење покрета, покушаји и погрешке 

приликом извођења, слаба техника извођења као последица недовољно 

"прерађених" информација. 
  

 Друга фаза – карактерише је финија координација покрета, побољшање 

техничке изведбе као и ефикасности, иако учење није у континуитету и може 

доћи до стагнације. 
 

 Трећа фаза – карактерише је усвојеност технике извођења и у променљивим 

условима, у овој фази се јавља могућност антиципације. Међутим, и поред тога 

ако се дуже времена вештина не упражњава може доћи до њене несталности 

или губитка исте. Само просте моторичке вештине остају "стабилне" током 

целог живота човека (нпр. вожња бицикла). 

 

У спортској пракси посебну пажњу привлачи изналажење најефикаснијих 

начина учења моторичких вештина. Методе учења и вежбања моторичких вештина 

подразумевају начине презентације и понављања моторичког задатка из покушаја у 

покушај. Постоји више метода али следеће две методе спадају у основне: 
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1. Синтетичка - извођење моторичког задатка у целости и 

2. Аналитичка - у једном покушају се изводи део моторичког задатка, након 

тога следећи део, итд, док се на крају не пређе на вежбање целог задатка у 

целини. 

 

Треба напоменути да се синтетичка метода примењује приликом учења 

једноставнијих моторичких задатака, док се аналитичка метода користи код обуке 

сложенијих моторичких задатака. 

На крају може се рећи да је моторичко учење специфичан облик учења који је био 

предмет проучавања и данас се проучава у оквиру више наука (у: физичкој култури, 

психологији, педагошкој и индустријској психологији итд.). 
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Испитна питања – поглавље 3 
 
 
 

1. Наведи педагошке принципе који се примењују у педагогији спорта.  
 

2. Које су основне карактеристике принципа научне заснованости? 
 
3. Које су основне карактеристике принципа свесне активности? 
 
4. Које су основне карактеристике принципа васпитања у колективу и путем 

колектива? 
 
5. Које су основне карактеристике принципа индивидуализације? 
 
6. Које су основне карактеристике принципа јединственог деловања? 
 
7. Наведи основне методе рада спортских педагога. 
 
8. Које су основне карактеристике методе усмеравања? 
 
9. Које су основне карактеристике методе навикавања? 
 
10. Које су основне карактеристике методе подстицања? 
 
11. Које су основне карактеристике методе спречавања? 
 
12. Наведите три процеса кроз која се одвија моторичко учење. 
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ПОГЛАВЉЕ 4 

ЗНАЧАЈ СТРУЧНОГ РАДА ЗА УСПЕШАН РАД ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 

_________________________________________________________________________ 
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4. Значај стручног рада за успешан рад фудбалског клуба 

 

Савремени тренери у фудбалу, поред техничко-тактичких знања, треба да 

овладају основама педагогије, психологије, социологије као и одређеним "лидерским" 

вештинама пословног човека, што представља веома велики изазов. Актуелност и 

важност стручног рада у фудбалским клубовима данас је посебно изражена. 

Чињенице говоре да је потребно већу пажњу посветити стручном образовању и 

оспособљавању фудбалских тренера више него икада. Наиме, учестали "изгреди" 

наших (младих) фудбалера на домаћој и међународној сцени нанели су велику штету 

угледу нашег фудбала и у исто време указали да се са играчима није радило на 

адекватан начин, пре свега са педагошке тачке гледишта.  

И сама држава је постала свесна мањкавости које прате рад са спортистима у 

нашој земљи па је новим Законом о спорту урађен напор да се та ситуација промени. 

Конкретно, према поменутом Закону о спорту, стручни рад у спорту, спортским 

организацијама (клубовима) које су чланице националног гранског спортског савеза  

могу обављати искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са 

законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и дозволу за рад издату од 

стране Савеза, ако законом није другачије одређено. Такође, стручни васпитно-

образовни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају 

одговарајуће образовање у области физичког васпитања и спорта, у складу са 

законом (Закон о спорту Републике Србије, 2011).  

Свака фудбалска екипа, са педагошке тачке гледишта, чини један специфичан 

микроколектив (спортска група) са јединственом организацијом, циљевима, 

садржајима и методиком рада, усмерен на постизање што бољих резултата. Спортску 

екипу чини скуп, по свему различитих појединаца, који треба да постану складан и 

ефикасан спортски колектив. Ово јесте тежак задатак, пре свих за тренера који је 

највише ангажован у раду са спортистима, јер специфичност односа у групи, спортско 

опредељење, услови рада и циљеви групе, само су неке од карактеристика које је 

потребно имати на уму у раду са једном таквом групом. Педагошки рад тренера у 

спортској екипи од посебне је важности обзиром да спортска екипа, као било која 

друга група, има социјалну потребу за вођом.  
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У савременом спорту (посебно врхунском и професионалном) вође су најчешће 

тренер и капитен и од њихових улога зависи успешност организовања екипе. Добро 

организована екипа чини снажан социјални систем у коме постоје различита 

схватања, идеје, настојања али где су снаге заједништва, рада и функционисања 

групе много јаче. Као што је речено, један од главних фактора за добру организацију 

спортске екипе је тренер. Сада је већ познато да савремени тренер треба да буде 

добар: педагог, психолог, социолог, пријатељ..., али начин на који то тренери 

покушавају остварити одредио је три основна типа руковођења спортском екипом: 
 

1. Аутократски 

2. Демократски 

3. Либерални 

 

4.1 Аутократско руковођење екипом 
 

Аутократско руковођење екипом подразумева тренера који не дозвољава да се 

ико "меша" у начин на који он решава проблеме, односно он једини одлучује о 

целокупном спортском раду са екипом. У тој ситуацији спортисти су пуки извршиоци 

његових замисли без права на личну иницијативу што у великој мери онемогућава 

стварни напредак спортисте. Ипак, постоје и неке предности оваквог руковођења 

екипом. Наиме, спорт обилује ситуацијама у којима одлуке треба донети брзо (или 

релативно брзо) што не оставља много времена за дискусију, а која је део другог 

начина руковођења (демократско), тако да у тој ситуацији тренер – аутократа има 

предност у односу на тренера – демократу. 

 

4.2 Демократско руковођење екипом 
 

Демократско руковођење екипом представља тип руковођења у коме тренер 

дозвољава, у одређеној мери, спортистима да указују, предлажу, воде у раду и да 

буду субјекти васпитно-образовног процеса у спорту. У пракси се врло мало користи и 

у великој мери зависи од спремности тренера и спортиста (и руководства клуба) за 

овакав тип руковођења. Битан недостатак овог начина руковођења екипом је тај што 

захтева доста времена које је потребно да се заједнички донесе одлука што је у 

.......... 
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спорту често превелик луксуз. Следећи важан недостатак оваквог типа руковођења 

представља велика зависност од степена јединства екипе. Наиме, ако екипа није 

довољно јединствена, односно ако унутар ње постоје клике, велики ривалитет и сл., 

онда групно доношење одлука може бити проблематично јер се након "усвојене" 

одлуке већине "прегласана" група може недовољно залагати у реализацији 

договореног.  

 

4.3 Либерално руковођење екипом 
 

Либерално руковођење омогућава висок степен самосталности који уживају 

спортисти. Овде тренер само привидно води екипу кроз давање смерница и задатака 

за рад, а спортисти одређују начин реализације истих. Овакво руковођење код нас 

може да се јави у два облика: слободно руковођење (врхунске спортске групе у неким 

спортовима – шах на пример) и анархично руковођење (углавном у рекреативним 

активностима). 

 

Иако постоје још неки типови руковођења у спорту (у зависности од аутора), на 

основу наведене поделе може се рећи да сваки од типова руковођења има своје 

предности и мане. Из тога се може закључити да би најефикасније руковођење било у 

ствари комбинација свих набројаних типова, у зависности од ситуације и околности у 

којима се тренер налази. Успешно руковођење би могла да буде комбинација 

демократског и аутократског руковођења које треба да има педагошку ноту, дакле 

руковођење у коме ће спортисти имати могућност да активно учествују у свим фазама 

стручног рада уз поштовање тренерових одлука као коначних.  

Било који тип руковођења тренер да преферира, карактеристике савременог 

спорта који се у задњих двадесетак година драматично променио говоре о потреби 

његовог сталног усавршавања како би био успешан у вођењу екипе.  

 

4.4 Спортски стручњаци и стручњаци у спорту у фудбалској екипи  
 

У претходном делу дат је посебан акценат на стручни рад тренера као 

најзначајније карике у ланцу успешности једне фудбалске екипе, међутим, никако не 

треба заборавити и остале стручњаке који раде у клубовима, а који својим стручним 

.... 
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радом дају огроман допринос успешности екипе. Поред главног тренера, ту се ради 

углавном о следећим спортским стручњацима: 
 

 Помоћни тренер(и) 

 Кондициони тренер 

 Тренер голмана ... 

 

и стручњацима у спорту: 
 

 Клупски лекар 

 Физиотерапеут 

 Нутрициониста 

 Примењени психолог спорта... 

 

Из свега наведеног произилази да је за успех неке фудбалске екипе, поред 

свеукупних напора играча, од суштинске важности да сва стручна лица (превасходно 

тренери) дају свој допринос и да константно раде на свом теоријском и практичном 

усавршавању како би били конкурентни у све беспоштеднијој борби за успех.   
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Испитна питања – поглавље 4 
 
 
 

1. Наведи три основна типа руковођења спортском екипом. 
 

2. Које су основне карактеристике аутократског руковођења екипом? 
 
3. Које су основне карактеристике демократског руковођења екипом?  
 
4. Које су основне карактеристике либералног руковођења екипом?  
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ПОГЛАВЉЕ  5 

ПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ СТРУЧНОГ ТИМА У 

КЛУБУ 

_________________________________________________________________________ 
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5. Постављање организационе структуре стручног тима у клубу 

 

Уопштено посматрано, организовање људи у одређене групе (формалне и 

неформалне) од давнина се ради из једноставне потребе – лакшег остваривања 

појединачних и групних интереса или циљева. Када се говори о организовању унутар 

неке организације треба рећи да се ради о процесу поделе послова у оквиру исте, 

што представља предуслов за њено ефикасно и успешно функционисање. Структуру 

организације одређују њени циљеви и сврха постојања. У стручној литератури постоји 

обиље радова о врстама организовања у различитим типовима организација 

(предузећа, установе, невладине организације итд.), међутим, далеко је мањи број 

књига и чланака објављен на тему организовања у спортским организацијама.  

Додуше, захваљујући све већем интересовању аутора за феномен спорта у 

последњих неколико година ситуација се по том питању убрзано мења. Један од 

разлога за повећано интересовање о проблематици организовања у спорту је и 

чињеница да савремени спорт карактерише постојање више врста спортских 

организација (јавне, приватне, добровољне, профитне, непрофитне итд.). Већина 

организација се развија постепеним прилагођавањем на уже и шире окружење у коме 

делују. Промене на глобалном нивоу мењају контекст у ком спортске организације 

функционишу. На основу светских искустава издвајају се четири најчешћа облика 

организовања спортских организација: Спортске секције; Спортски клубови; Спортске 

асоцијације (спортски савези); Струковне спортске организације (тренера, судија, 

спортских новинара и сл.).  

За најприкладније структуре, са становишта спорта, важе Функционална структура 

(Fayol) и Секторско-оделењска структура (Wеbеr), иако у неким случајевима 

(сложеније спортске организације) јавља се потреба за комбиновањем ове две 

структуре, па је стога применљива и комбинована структура. 
 

 Постављање организационе структуре у спортској организацији је један од 

најсложенијих и најважнијих задатака менаџера у спорту. Сам процес организовања 

има више фаза и поступака. Основне фазе и поступци су: подела рада, подела 

дужности, додела ауторитета, додела одговорности, утврђивање ширине 

контроле, рационализација организације (Томић, 2006).  
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Конкретније, ако се ради о спортској организацији као што је фудбалски клуб, 

према моделима статута спортског клуба који морају бити усклађени са новим 

законом о спорту, основна структура организације дата је на слици 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

   

 

    
 

 

Слика 2. Основна структура спортске организације 
 

Уже стручни рад у фудбалском клубу се односи на ефикасно функционисање и 

сарадњу  свих чинилаца из дела спортских функција који су задужени за: 

 Послове селекције спортиста 

 Обављање тренажног процеса и такмичења 

 Примену савремених научних и технолошких достигнућа 

У оквиру ових процеса ангажују се разни спортски стручњаци и стручњаци у спорту 

(Илић, 2010). 

Скупштина клуба 

Управни одбор 
Надзорни одбор 

Председник  клуба 

Спортске  функције Пословне функције 

Селекција 

Тренинг 

Такмичење 

Технологија 

Кадрови 

Менаџмент 

Маркетинг 

Објекти и 
опрема 
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Наравно, организовање структуре стручног тима у врхунском/професионалном 

фудбалском клубу изгледа нешто другачије и сложеније (Слика 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Слика 3. Организациона структура у ФК Црвена Звезда (према Шурбатовић, 2012) 

Управни одбор 

Надзорни одбор 

Председник  клуба 

Спортски директор 

Генерални   

Секретар 

Спортско-стручна 

служба 

Финансијска 

служба 

Служба за 

одржавање 

објеката 

Скаутинг 

Координатор омладинске школе  

Тренер - школа фудбала У 11 

Скупштина клуба 

Сабор чланова клуба 

       Маркетинг 

      Технологија 

  Ресторан клуба 

Тренер – предпетлићи У 12 

Тренер - петлићи У 13 

Тренер – млађи пионири У 14 

Тренер - пионири У 15 

Тренер – млађи кадети У 16 

Тренер - кадети У 17 

Тренер - омладинци У 18 

I Тим 

Шеф стручног штаба 

  2 помоћна тренера 

   Тренер голмана 

  Кондициони тренер 

 
 

 

 Медицинска служба  

            Доктор 

  2 Физиотерапеута 
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Као што се види из примера организационе структуре професионалног клуба за 

уже стручне послове у спортском делу задужен је Спортски директор којег именује 

Управни одбор, а који посебном одлуком утврђује услове за именовање Спортског 

директора. 

Спортски директор: 

 организује, прати и обједињује укупан стручни рад у клубу; 
 

 предлаже Управном одбору ангажовање спортских стручњака и начин и услове 
њиховог ангажовања;  
 

 предлаже Управном одбору све одлуке везане са закључивањем и раскидањем 
професионалних уговора, уговора о стипендирању за спортско усавршавање и 
других уговора са спортистима и условима под којима се ти уговори закључују, 
мењају или раскидају;   
 

 предлаже Управном одбору планове и програме стручног рада и стара се о 
њиховом спровођењу; 
 

 утврђује распоред послова и радних задатака свих спортских стручњака у 
Клубу; 
 

 извештава Управни одбор и Скупштину о стручном раду и резултатима свих 
селекција Клуба.  
 
 

Спортски директор за свој рад одговара Управном одбору. 
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Испитна питања – поглавље 5 
 
 
 

 
1. Наведи три основне групе задужења свих чинилаца из дела спортских 

функција. 
 
2. Наведи бар три задужења спортског директора у клубу. 
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ПОГЛАВЉЕ  6 

ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 

_________________________________________________________________________ 
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6. Основне функције менаџмента фудбалског клуба 
 

Упркос економским проблемима на глобалном нивоу, највећа спортска такмичења 

(нпр. Лига шампиона) настављају да привлаче све већу пажњу гледалаца. 

Популарност великих спортских такмичења привлачи највеће спонзоре, а савремена 

технологија омогућава разне врсте "покривања" тих догађаја. Сведоци смо и помало 

парадоксалне ситуације да су највеће звезде (нарочито фудбалске) плаћеније него 

икада, а клубови су истовремено задуженији него икада (према неким подацима само 

20% фудбалских клубова није у дуговима!), што све доноси нове изазове пред 

менаџере спортских организација (клубова).  

Фудбалски клуб, као било која друга спортска организација која жели да опстане у 

суровим условима данашњице, треба да се придржава проверених функција 

менаџмента које претпостављају теорије спортског менаџмента. Према већини 

савремених ауторитета из области спортског менаџмента то су: 
 

 Предвиђање 

 Планирање 

 Организовање 

 Руковођење 

 Контрола 

 

6.1 Предвиђање   
 

Савремено окружење спортских клубова код нас постало је веома нестабилно 

(хроничан недостатак новца, власничка структура клубова, слаба примена Закона о 

спорту итд.), стога планирање јесте једна од важнијих функција менаџмента 

фудбалског клуба. Оно представља активности менаџмента клуба у правцу 

предвиђања будућих догађаја или околности који могу утицати на функционисање и 

развој клуба у будућности. Предвиђање се ослања на дугорочније праћење промена у 

одређеној области, на основу којих се настоји уочити тренд тих промена. Постоји 

више метода и техника, а у основи се деле на: квалитативне (процене експерата) и 

квантитативне (математичко-статистичке методе). Добар менаџер фудбалског клуба 

мора бити способан да предвиди промене како би адекватно реаговао на њих. 
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6.2 Планирање  
 

Једна од најважнијих функција менаџмента је планирање које представља процес 

постављања циљева и задатака фудбалског клуба (краткорочних и дугорочних), као и 

утврђивање начина за најефикаснију реализацију истих. Многи аутори сматрају да је 

то сталан процес који се континуирано прати и мења. Један од основних циљева 

планирања у фудбалском клубу је да се смање ризици и омогући лакше 

прилагођавање у веома промењивим условима пословања који владају у савременом 

спорту. Обзиром на временску одређеност одвијања планираних активности, 

планирање може бити:  
 

 дугорочно (10-20 година) 

 средњорочно (5 година)  

 краткорочно ( једногодишње и оперативно – краткорочно) 

 

У спорту углавном може бити стратегијско (на дужи рок) и оперативно (краћи рок) 

планирање. Планирање треба да буде засновано на реалистичним проценама али и 

да одговара специфичностима клуба (извори финансирања, конкуренција, лојалност 

публике итд.)   

 

6.3 Организовање 
 

Спортски клубови морају да функционишу у доста другачијим условима него 

раније. Друштвене промене су довеле до тога да клубови морају да се сналазе за свој 

опстанак и да више воде рачуна о својим трошковима него о "мисији". Овакве, 

новонастале околности чине прави притисак на менаџере како би успоставили 

ефикасну организацију у клубу. Као једна од битнијих функција менаџмента 

фудбалског клуба, организовање представља конкретну расподелу рада и послова у 

оквиру клуба на секторе. Повезивањем сектора ствара се организациона хијерархија 

где се тачно зна ко је одговоран коме и за које послове. Од квалитета уређености 

ових односа зависи брзина и ефикасност деловања организације. Кључна ствар за 

све људе који су ангажовани у клубу јесте да они разумеју које задатке треба да 

обаве у циљу што ефикаснијег функционисања клуба.  
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 6.4 Руковођење 
 

Многи руководећи људи у нашим спортским клубовима делују више као 

административна лица него као менаџери. Ова појава (или правило?) јесте резултат 

недостатка примене савремених искустава у спортском менаџменту као и још увек 

недовољно афирмисаног статуса образованог спортског менаџера код нас, обзиром 

да се на руководећа места у спортским клубовима још увек постављају "партијски" 

кадрови.  

Руковођење у савременом спорту, као једној од најбрже растућих "индустрија" 

јесте велики изазов. Руковођење у фудбалском клубу представља процес којим 

клупски руководиоци утичу на запослене, спортисте и волонтере како би се остварили 

спортски и други циљеви клуба. Њихов превасходни задатак је да мотивисањем свих 

чланова клуба постигну висок ниво сарадње и залагања у координацији свих 

активности клуба како би се остварили зацртани циљеви.  

 

6.5 Контрола 
 

У циљу ефикасног деловања неког клуба неопходно је да постоји адекватна 

контрола како би се омогућио процес праћења, односно провере остваривања 

циљева предвиђених планирањем, уз утврђивање учинка на спортском и пословном 

плану клуба. Периодичне процене учинка свих запослених у клубу су веома корисне 

за оцену ефикасности сваког појединаца, а тиме и клуба на дуже стазе. Са пословне 

стране, наши фудбалски клубови имају обавезу према гранским асоцијацијама једном 

годишње да достављају ревизорске извештаје о пословању клуба што не даје 

најбољи увид у финансије. Далеко кориснија би била чешћа финансијска контрола од 

стране независне ревизорске институције. Када се говори о контроли, код нас се  

чешће мисли на контролу уже спортског рада у клубу, тј. тренажног процеса, како би 

се проверила спортска форма играча.   

  
 

 

 

 

 



Педагошки рад у фудбалском клубу 
 

 41 
 

 

Испитна питања – поглавље 6 
 
 
 

1. Наведи основне функције менаџмента фудбалског клуба. 
 

2. Које су основне карактеристике планирања? 
 
3. Које су основне карактеристике организовања? 
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ПОГЛАВЉЕ  7 

ИЗРАДА ПЛАНА И ПРОГРАМА СТРУЧНОГ РАДА 

_________________________________________________________________________ 
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7. Израда плана и програма стручног рада  

 

Један од важнијих задатака за успешан рад тренера јесте израда квалитетног 

плана и програма стручног рада који ће омогућити да се остваре оптимални спортски 

резултати у односу на карактеристике спортиста и услове у којима се одвија тренажни 

процес. Први корак у том процесу представља одређивање циљева, задатака, 

временских оквира (циклуса). Након тога следи израда конкретног програма стручног 

рада и на крају евалуација рада. За постизање врхунског нивоа усвојености вештина 

и знања у било ком спорту данашњице, који немилосрдно поставља све веће и веће 

психо-физичке захтеве пред спортисте, потребни су сати, месеци и године напорног, 

правилно осмишљеног и усмереног тренинга. Ако имамо на уму фудбал као 

најпопуларнију и најмасовнију спортску игру на свету, према једном истраживању 

(Ward и сарадници, 2004), да би играч дебитовао за први тим у енглеској Премијер 

лиги, потребно је да проведе бар 10 000 сати у тренингу! Темпо којим ће се појединац 

кретати на свом путу ка спортским висинама зависи од бројних фактора, а неки од 

њих су:  
 

 урођене способности 

 физичка спремност 

 знање 

 искуство стечено кроз време проведено у тренирању и игрању 
 

Са друге стране,  тај темпо ће у великој мери зависити и од следећих особина 

тренера који су радили са спортистом: 
 

 знање 

 разумевање 

 ефикасност и умеће креирања тренажног процеса 

 ефикасно вођење сваког тренинга  
 

Важно је истаћи да не постоји универзалан план и програм рада који "гарантује" 

успех. Приликом израде плана и програма рада потребно је да се у обзир узму 

фактори на основу којих се врши планирање и програмирање тренажног процеса: 
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 циљ (краткорочни, средњорочни и дугорочни) 

 узраст 

 искуство 

 ниво психо-физичких способности 

 место тренинга (хала, стадион, теретана...) 

 опрема и помагала 

Потребно је напоменути да се планирање одвија у складу са спортским 

циљевима те постоји: 

 краткорочно (од једне седмице до једне године) 

 средњорочно (од једне године до четири године) и 

 дугорочно (од четири године до краја каријере) 
 

Када се говори о овој "периодизацији" треба нагласити да је овде коришћена 

флексибилнија варијанта која је више заступљена у земљама Запада, а у планирању 

се користе и следеће категорије: микроциклус, мезоциклус и макроциклус.  

 

Микроциклус 

Представља временски кратку тренажну целину која се састоји од неколико 

тренинга. Може да траје од 3 до 10 дана, најчешће се ради о једнонедељним 

тренинзима. 
 

Табела 1. Програм једног микроциклуса фудбалера до 19 г. у предтакмичарском 
периоду у трајању од 7 дана  
 

Тренинг Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота 
 

Недеља 

Преподне 
 

Тренинг 
опоравка, 
Психолошки 

  Тренинг 
   45 мин. 

Рад на 
техници 
 
 60 мин. 
 

Слободно 
 

Рад на 
техници 
 
 60 мин. 
 

Слоб. 
 

Лагани рад 
на техници, 
Психолошки 
тренинг 
   45 мин. 
 

Слободно 
 

Поподне Слободно Брза 
кретања 
у страну, 
Рад на 
тактици 
 75 мин. 

Рад на 
фронталној 
брзини и 
убрзавању, 
Рад на 
тактици 
  90 мин. 

Брза 
кретања у 
страну, 
Рад на 
тактици 
  75 мин. 

Слоб. 
 

Слободно Пријатељска 

утакмица 
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Мезоциклус  

Овај циклус је временски средње дужине и састоји се од неколико микроциклуса, 

најчешће траје око месец дана, али може да траје и до четири месеца. На примеру 

једне такмичарске сезоне у нашој фудбалској Супер лиги ради се о четири периода 

који чини више мезоциклуса: 
 

 припремни – од 4 до 8 недеља 

 такмичарски (први део) – скоро 4 месеца 

 прелазни – око 2 месеца 

 такмичарски (други део) – око 3 месеца 

 

У фудбалу обично постоји четири типа мезоциклуса: рани припремни, касни 

припремни, такмичарски и прелазни мезоциклус. Препоручује се да у раном 

припремном мезоциклусу преовлађује рад на снази и брзини са највећим 

интензитетом. У касном припремном циклусу, већи део тренинга посвећује се раду на 

техници и тактици, а за време такмичарског мезоциклуса, физичка спремност се 

одржава. Наравно, у овом периоду, акценат рада је на техници и тактици а замор 

након утакмица значи да се постиже наизменичан рад на снази и брзини. Прелазни 

мезоциклус значи активан одмор и омогућава играчима опоравак али без 

"излежавања". Пример оквирног плана рада у припремном периоду са неколико 

мезоциклуса приказан је у Табели 2. 

 

Табела 2. План рада са освртом на обим и интензитет рада у припремном периоду 
 

Месец Јануар Фебруар Март 

Период Припремни 

Фаза Општа припрема Специфична припрема 

Мезоциклус 1 2 3 

Микроциклус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обим Н У В У В В В У В В У В 

Интензитет Н Н Н Н Н Н Н Н У У У У 

 

Интензитет и обим: Н – низак, У – умерен, В – висок  
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Макроциклус 

Представља временски дужу целину састављену од неколико мезоциклуса у 

оквиру којих је завршен тренажни процес полугодишњег или годишњег циклуса 

тренинга. Овај циклус је посебно важан јер се односи на једну такмичарску сезону и 

састоји се од три дела: припремни, такмичарски и прелазни (Табела 3). 
 

Табела 3. Оквирни годишњи план рада у фудбалу (према Bompa, 1999). 
 

Месец 1 2 3 4-10 11-12 

Седмица 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-15  4-8 

Тренажна фаза Припремна Егз. Такмичарска Прелазна 

Снага Анатомска 
адаптација 

Максимални 
интензитет 

 Одржавање Анатомска 
адаптација 

Брзина  -Техника брзог трчања 
 - Кратки спринтеви 

Развој специф. 
брзине/реакција 

Одржавање  

Агилност  -Учење технике  дрилова 
агилности 

Развој специф. дрилова 
агилности 

Одржавање  

Издржљивост Аеробна Аеробна 
Лактатна 

Одржавање Одржавање 

Флексибилност Развој Одржавање Одржавање 

Тестирања x  x  x  x  

Медицинска 
контрола x  x  

 

Прављење плана и програма стручног рада је веома сложен и креативан процес 

који од тренера захтева да осмисли садржаје и методе рада за сваки појединачни 

тренинг. Тренинзи никада не смеју да буду одрађивани стихијски без јасно одређених 

циљева и задатака! У суштини, тренинг у спортским играма треба да одражава оне 

кретње и активности који се јављају приликом такмичарског наступа, а главни циљ је 

усавршавање извођења задатака спортске игре.  
 

Спортски тренинг представља процес интегралне трансформације спортисте 

(психо-физичких, техничких, тактичких, теоријских и морално-вољних карактеристика) 

у циљу постизања спортског успеха. У том процесу један од главних акцената ставља 

се на трансформацију физичких способности спортиста. Како би тај процес био што 

ефикаснији, у савременом спортском тренингу, потребно се придржавати основних 

принципа спортског тренинга: 
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 специфичност 

 прогресивност 

 препокривање оптерећења 

 дисконтинуираност оптерећења 

 реверзибилност 

 варијабилност тренинга 
 

Поједини аутори наведеним принципима додају још неке, попут принципа 

индивидуализације у раду, усмерености, суперкомпензације и сл., међутим, 

адекватна примена горепоменутих принципа који садрже и елементе тих принципа 

чини их довољним за квалитетан спортски тренинг. 

 

7.1 Специфичност 
 

Овај принцип говори о томе да тренинг треба да буде усмерен на развој оних 

способности које су од највеће важности за успех у одређеном спорту. Сигурно да ће 

тркач највише користи имати од трчања, пливач од пливања, бициклиста од вожње 

бицикла, али за значајније резултате потребно је имати детаљнији приступ. На 

пример, ако се ради о атлетичару – спринтеру, трчање деоница од 5000м сигурно 

неће допринети побољшању његовог најбољег времена на 100м! У циљу правилне 

примене овог принципа неопходно је у првом реду урадити тестирање способности 

које су од највеће важности за одређени спорт, како би се утврдиле предности и 

слабости на којима треба радити. Рад на развоју специфичних способности у 

одређеном спорту треба почети на основама солидно изграђених базичних 

способности.  

 

7.2 Прогресивност 
 

Принцип прогресивности у тренингу указује на потребу постепеног повећања 

оптерећења како би се обезбедио напредак (адаптација) и избегле повреде. Дакле, 

ради се о постепеном повећању броја тренинга, обима и интензитета рада. Наравно, 

повећење оптерећења не може да иде унедоглед јер би то сигурно довело до 

претренираности и повреда, али је јасно да се мора уградити у планирању тренинга.  
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На пример, у једном микроциклусу обично постоји један или два тренинга са 

граничним оптерећењем (максималним). Примена овог принципа такође захтева 

правилан одмор и опоравак. У циљу што прецизније процене напретка у тренингу, 

веома је корисно водити евиденцију о ономе шта је урађено на сваком појединачном 

тренингу.  

 

7.3 Препокривање оптерећења 
 

У циљу подизања нивоа физичких способности спортиста потребно је да рад на 

тренинзима буде већи од напора који су присутни за време такмичарске активности 

што се постиже применом принципа препокривање оптерећења. Тај принцип 

подразумева да се, у разумној мери, спортисти изложе додатним напорима 

(обим/интензитет или број тренинга) како би што боље одговорили захтевима 

такмичарских напора. Пример примене принципа препокривања оптерећења: ако 

играчима у току припрема додамо пет минута трчања када они трче дистанце, 

урадили смо препокривање обима оптерећења, а ако од њих тражимо да ту исту 

дистанцу истрче брже за пет минута урадили смо препокривање интензитета 

оптерећења. 

 

7.4 Дисконтинуираност оптерећења 
 

Примена овог принципа говори о потреби мењања нивоа оптерећења спортиста, 

што значи да након неколико тренинга где је оптерећење прогресивно расло, следи 

тренинг смањеног оптерећења да би се омогућио опоравак спртиста. Суштина 

примене дисконтинуираног оптерећења је у томе да се обарањем оптерећења 

постиже да организам спортисте може поднети већа оптерећења него на класичан 

начин. То значи када се спортисти дају велика оптерећења у моменту обарања истог, 

он то доживљава као одмор, јер се налази у зони рада на коју се већ навикао. 

Најбољи тренутак за обарање оптерећења је када се јавља смањење радне 

способности. Овај ритам повећавања и смањивања оптерећења код почетника се 

примењује у односу 2:1, код напреднијих спортиста 3:1, а код врхунских спортиста 4 (и 

више):1. 
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7.5 Реверзибилност 
 

Овај принцип се у великој мери ослања на сазнања из области физиологије 

физичких напора. Наиме, уколико се из неког разлога престане са вежбањем (на 

пример повреда, болест и сл.), стечени ниво способности опада бржим темпом него 

када се радило на стицању истих. Брзина опадања нивоа способности зависи од 

више фактора: дужине времена претходно проведеног у тренингу, специфичних 

мишићних група итд. По неким проценама, ако је спортиста у потпуном мировању, 

кардиоваскуларна спремност опада за 10% недељно. Практични разлози за 

уважавање овог принципа у тренингу су више него очигледни јер паметан тренер зна 

да је много лакше спортисту вратити у такмичарску форму ако је он за време 

прелазног периода радио на "одржавању" кондиције. 

 

7.6 Варијабилност тренинга 
 

Овај принцип има неколико примена. Ако спортисти тренирају напорно неколико 

дана, треба да следи лакши тренинг ради бржег опоравка. У годишњем планирању 

више пута се варирају (мењају) параметри - обим и интензитет - тренинга како би се 

темпирала форма за такмичења. Исто тако то значи и повремену промену врсте 

физичке активности како не би дошло до превеликог замора одређених мишићних 

група. Са друге стране, промена физичке активности може квалитетно да одржи 

интересовање и мотивисаност спортиста за тренинг (на пример, фудбалери 

повремено могу играти рагби на тренингу).  

 

Умеће тренера се огледа у његовој способности да препозна "слабости" играча 

или тима и да правим средствима делује у њиховом отклањању. У пракси то значи да 

играчи могу бити недовољно спремни: физички, технички, тактички, психолошки или 

теоријски. Добар тренер ће у свом планирању ставити акценат на онај сегмент 

припреме играча на ком је потребно највише радити. 
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Испитна питања – поглавље 7 
 
 
 

1. Шта представља први корак у процесу израде плана и програма стручног 
рада?  
 

2. Наведи основне принципе спортског тренинга. 
 
3. Које су основне карактеристике принципа Специфичности? 
 
4. Које су основне карактеристике принципа Прогресивности? 
 
5. Које су основне карактеристике принципа Препокривање оптерећења? 
 
6. Које су основне карактеристике принципа Дисконтинуираност оптерећења? 
 
7. Које су основне карактеристике принципа Реверзибилности? 
 
8. Које су основне карактеристике принципа Варијабилност тренинга? 
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ПОГЛАВЉЕ  8 

АНАЛИЗА СТРУЧНОГ РАДА 

_________________________________________________________________________ 
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8. Анализа стручног рада  

 

Основни циљ анализе стручног рада у спортској екипи је проналажење 

најадекватнијих начина за унапређење истог, као основе успешности тренажног 

процеса и развоја спортиста као интегралних личности. Обзиром да тренажни процес 

у фудбалу јесте процес трансформације свеукупних способности и карактеристика 

играча у динамичном и сложеном окружењу, након одређеног периода, јавља се 

потреба анализе успешности или адекватности тог процеса.  

У анализи стручног рада најлакше се долази до података о квалитету рада на 

физичкој спремности играча јер се они увек могу подвргнути батерији тестова за 

процену физичке спремности. Постоје бројни тестови којима се процењују: 
 

 Опште моторичке способности  

 Специфичне моторичке способности и 

 Функционалне способности 
 

Примена ових тестова посебно је важна јер у свакој фудбалској екипи често 

имамо ситуацију да се неки играчи прикључују тиму након повреде или су потпуно 

нови, тако да је потребно проценити и њихову спремност да се евентуално прикључе 

"првом" тиму. На основу резултата које спортисти остваре у наведеним тестовима 

добијају се подаци о ефикасности тренажног процеса на пољу физичке припреме и на 

основу тога се приступа корекцијама даљег тренажног процеса.  

Анализа укупног стручног рада у једној фудбалској екипи ради се из више разлога, 

од којих су три најчешћа: 
 

 Ради процене остварених резултата након одређеног временског периода 
 

 Идентификације проблема у раду 

 Процене свеукупног стања екипе пре израде плана рада 
 

Ако се говори о стручно-педагошком раду, може се рећи да су у спортским 

клубовима код нас, за педагошки рад првенствено одговорни тренери, па тек онда 

остали фактори клуба. Педагошки рад у спортској екипи је комплексна активност јер 

подразумева сву сложеност педагошко-дидактичког рада у групи различитих 

..................  
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појединаца (различитих карактера, интелигенције, мотива...). У циљу што 

квалитетнијег решавања педагошких проблема, најцелисходније би било да клубови 

ангажују педагоге као саветнике или сараднике тренера у том делу посла, међутим, 

чињеница је да се то у пракси код нас врло ретко практикује. Из тог разлога највећи 

део терета педагошког рада и анализе истог пада на леђа тренера и стручног штаба. 

Са педагошке тачке гледишта, сама анализа стручног рада би требало да се односи 

на: 
 

 процена васпитно-образовног рада у одређеном периоду 

 процена методике рада у тренажном процесу 

 процена педагошке и психолошке припреме за такмичење 

 процена међуљудских односа у екипи 

 

8.1 Процена васпитно-образовног рада 
 

Процена васпитно-образовног рада врши се на основу степена реализације 

васпитно-образовних задатака у анализираном периоду рада са спортистима. 

Реализација ових задатака траје дужи временски период, стога може се рећи да рад 

на унапређењу већине следећих карактеристика и способности траје током целокупне 

каријере, па и живота спортиста: 
 

 морално-вољних карактеристика 

 интелектуалних способности 

 здравствених карактеристика 

 естетских карактеристика 

 радних способности 

 стицања знања 

 стицања вештина 

 стицања навика 
 

 Реализацијом овог задатка долази се до података о ефикасности васпитно-

образовног рада са спортистима, утврђује се да ли су у раду са спортистима 

примењиване одговарајуће педагошке методе и да ли је рад био у складу са 

..................... 
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педагошким принципима, затим да ли су примењени садржаји рада одговарајући 

обзиром на узраст, пол, ниво знања и способности спортиста.  На основу добијених 

информација припремају се адекватне педагошке мере у циљу унапређења ефеката 

васпитно-образовног рада. 

 

8.2 Процена методике рада у тренажном процесу 
 

Методика тренинга је начин примене вежби и активности које ће довести до 

побољшања степена психо-физичких способности спортиста, односно усвојености 

техничко-тактичких елемената игре. У оквиру овог задатка утврђује се ефикасност 

примењене методике рада, односно потребно је добити одговор на неколико питања:  
 

 Да ли су примењене методе довеле до жељених резултата:на пољу физичке 

припремљености играча, нивоа усвојености техничких елемената игре, нивоа 

усвојености елемената тактике у игри? 

 Да ли се у теоријском и практичном раду примењују савремене методе?  

 Да ли је урађена стручна расподела рада у свим селекцијама клуба? 

 Који су узроци негативних појава? 
 

Након добијања одговора на дата питања планирају се интервенције и корекције у 

методици рада са спортистима како би се унапредио тренажни процес. 

 

8.3 Процена педагошке и психолошке припреме за такмичење 
 

Према Покрајцу (2006): "Психологија у спорт улази пре свега преко тренера, преко 

његовог непрекидног примењивања психологије у свакодневном раду са 

спортистима". Наведено указује на важност коју има рад спортских тренера са 

аспекта психологије и даје за право тренерима да, у складу са својим знањем из 

психологије, изврше субјективну процену "психолошке припремљености" своје екипе. 

У пракси то најчешће и јесте случај код нас јер су малобројни клубови који у ту сврху 

посебно ангажују психолога. Чињеница је да најквалитетнија реализација овог 

задатка подразумева сарадњу са примењеним психолозима спорта јер су они 

најмеродавнији за саветодавни рад са спортистима и тренерима, а самим тим и за 

......... 
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процену психолошке припремљености спортиста. Наравно, слична је ситуација и са 

аспекта педагогије, јер школован тренер би требао знати да процени и ниво 

педагошке припреме спортиста, односно у којој мери спортисти су усвојили позитивне 

вредности, навике, пожељне облике понашања итд. Такође, пожељан је ангажман 

педагога спорта који би дао најстручнију процену педагошке припремљености играча. 

 

8.4 Процена међуљудских односа у екипи 
 

Процена међуљудских односа у екипи је свакако један од важнијих задатака у 

анализи стручног рада јер одсуство добрих међуљудских односа унутар једне екипе 

сигуран је пут ка њеном неуспеху. За реализацију овог задатка најбоље је да се 

ангажује примењени психолог спорта који ће применом одговарајућих метода (анкете, 

скале процене интерперсоналних односа, социометријско тестирање и др.) дати 

квалитетан одговор о стању међуљудских односа у екипи.  
 

 Аналитички, тренерски посао се може посматрати и као континуиран кружни 

циклус тренинга и спортских наступа, као што је то шематски приказано на слици 4. 
 

 
 
 

Слика 4. Шематски приказ процеса тренирања (према Franks, 2002) 
 

Након извршених процена и прикупљених информација припремају се конкретне 

мере и акције које треба предузети у циљу корекције грешака и унапређења укупног 

стручног рада. Најбоље је да анализу врши стручни штаб, дакле тим стручњака 

.............. 
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ангажованих у клубу (и од стране клуба), како би се у конструктивној атмосфери 

изнашла најцелисходнија решења за разна питања. 
 

За време и након спортског наступа један од основних задатака тренера је да 

посматра и анализира наступ и да комбинује све нове информације са свим 

информацијама стеченим из ранијих наступа. Сви прикупљени подаци (врло је важна 

тачност истих) служе као основ за даље планирање и примену у будућим тренинзима. 
 

Данас у фудбалу као најпопуларнијем спорту постоје бројне врсте анализа, од 

статистичких анализа утакмица, односно спортског наступа екипе, па до 

компјутеризованих анализа појединачног учинка сваког играча. Обзиром да је фудбал 

веома комплексна игра у којој се брзо мењају ситуације на терену у трајању од 90 

минута (а некада и дуже), јасно је да човек не може да запамти све врсте 

информација о активностима које сваки од 11 играча предузме на терену (Слика 5).  

 
 

 
 

Слика 5. Прецизно праћење кретања једног играча за време утакмице (softver Sport-
Universal Process) 

 

Наиме, рађена су научна истраживања у вези способности присећања протеклих 

догађаја на спортском наступу, у која су били укључени и искусни фудбалски тренери, 

а којима је утврђено да су та присећања непоуздана и у доброј мери нетачна ( Laird & 

.... 
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Waters, 2008). Аутори  Franks и Miller (1986) су утврдили да студенти са факултета 

физичког васпитања (без тренерског искуства у фудбалу) су имали процентуалну 

тачност присећања од 42% у вези битних момената снимка једног полувремена 

међународног фудбалског меча. Зато су развијени бројни компјутерски програми 

којима се прикупљају релевантне информације, а које олакшавају тренерима анализу 

наступа екипе, сваког играча појединачно, и свакако резултата сопственог стручног 

рада. 
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Испитна питања – поглавље 8 
 
 
 

1. Наведи четири елемента анализе стручног и педагошког рада. 
 

2. Наведи основне карактеристике процене васпитно-образовног рада. 
 
3. Наведи основне карактеристике процене методике рада у тренажном 

процесу. 
 
4. Наведи основне карактеристике процене педагошке и психолошке припреме 

за такмичење. 
 
5. Наведи основне карактеристике процене међуљудских односа у екипи. 
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ПОГЛАВЉЕ  9 

ПРОГРАМ ПЕДАГОШКОГ РАДА 

_________________________________________________________________________ 
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9. Програм педагошког рада 

 

Педагошки рад тренера у спортској екипи треба да се спроводи у складу са раније 

поменутим принципима и методама педагошког рада. У оквиру програма педагошког 

рада, тренер-педагог у спортском клубу може да примењује разне облике и форме 

стручног рада: дискусије са спортистима (индивидуалне и групне), консултације са 

осталим тренерима и стручним особљем, проучавање личности и понашања 

спортиста, сарадња са педагошким установама, консултације са породицама 

спортиста итд.  

 

Специфичност програма педагошког рада у спортској екипи, између осталог, 

огледа се у чињеници да треба уважавати процес формирања спортске екипе као 

групе, а који се одвија у неколико фаза (Галић, 2010): 

 

 Припремни период формирања групе 

 Период стварања јединства групе са првим резултатима 

 Период оптималног јединства 

 Период разједињавања спортске групе 

 

9.1 Припремни период формирања групе 
 

Овај период траје временски различито у зависности од узраста спортиста, 

амбиција клуба, дугорочних и краткорочних планова клуба итд. У овом периоду 

тренер, као шеф стручног тима обавља разне припреме за почетак квалитетног 

стручно-педагошког рада у екипи. То подразумева темељно проучавање историје, 

традиције клуба, материјалне могућности, климу која влада у клубу и око њега. У тој 

почетној фази веома је важно "препознати" праве спортске раднике и искрене 

сараднике за будући рад. Програм треба да састави стручни тим на челу са тренером 

и он би требао да се односи на четворогодишњи период рада. Програм рада тренера 

и стручног тима треба да усвоје органи клуба (Управни одбор) и он треба да садржи 

све фазе рада, задатке, методе, средства, планирање резултата, сарадња са другим 

клубовима, педагошким установама (на пример Републички завод за спорт и сл.) итд. 
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  9.2 Период стварања јединства групе са првим резултатима 
 

Реализација програма педагошког рада почиње од првог контакта са спортистима, 

јер од самог почетка треба развијати позитивну атмосферу, другарство, поштовање. 

Рад у овом периоду захтева посебну пажњу јер се спортисти "уводе" у рад, учење и 

сарадњу са другима, што све треба да се одиграва у позитивној атмосфери. У овој 

фази се претежно користе методе навикавања (на рад), подстицања и усмеравања. 

Обзиром да свака група, па и спортска, на почетку заједничког ангажмана представља 

скуп појединаца са потпуно различитим особинама (који се вероватно и не познају), 

сасвим је нормално да се у првим недељама осећа одређена резервисаност која се 

елиминише оптималном организацијом рада, одговорним приступом раду уз 

подстицање позитивних емоција. Током завршне фазе овог периода у педагошком 

раду до изражаја треба да дође зближавање чланова екипе и формирања колективне 

свести (поистовећивања са клубом), што би све требало да се одрази и на постизање 

спортских резултата. 

 

9.3 Период оптималног јединства 
 

Сам назив овог периода у процесу стварања спортске групе (екипе) говори да се 

ради о фази у којој долази до испољавања највећег степена заједништва, 

солидарности и позитивне енергије екипе.  Спортска екипа делује као јединствен 

колектив и сваки појединац подређује своје интересе и понашање интересима екипе. 

Најчешће овај период прате и добри спортски резултати и у овој фази остварује се 

највећи васпитни утицај групе на појединца (до изражаја долази педагошки принцип - 

васпитање у колективу и путем колектива) што доводи до идентификовања појединца 

са колективом. У педагошком смислу ова фаза представља најзахвалнију фазу јер се 

убиру плодови квалитетног педагошког рада у етичком али и у такмичарском погледу. 

Сваки тренер-педагог се труди да овај период "одржи" што је могуће дуже и 

адекватним педагошким мерама настојаће да елиминише све реметилачке појаве 

које се често јављају када екипа остварује добре спортске резултате. Наиме, тада 

могу да се јаве ситуације у којима поједини играчи мисле да су они више заслужни од 

осталих играча за успехе екипе и сходно томе да очекују и веће материјално 

вредновање својих заслуга. Овакве и сличне ситуације представљају изазов за 

................  
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тренера да у екипи задржи добру атмосферу и он треба са доста умешности и 

педагошког такта да увери играче у неопходност максималног ангажовања и сарадње 

свих играча екипе, јер без заједничких напора у колективном спорту не може бити ни 

резултата.   

 

9.4 Период разједињавања спортске групе 
 

Како је наведено раније свака спортска екипа пролази кроз неколико фаза у свом 

функционисању. Нажалост, чињеница је да у спортским екипама не буде све онако 

како су стручни тим и руководство клуба планирали. До нежељених појава најчешће 

долази због јављања објективних и субјективних околности. У објективне околности 

би се могле уврстити: промена власничке структуре, недостатак новца, одласци неких 

од најбољих играча, повреде кључних играча итд. Субјективне факторе чине сами 

спортисти и људи који могу да врше утицај на њих (менаџери, родитељи, лични 

тренери и сл.). Под утицајем ових фактора долази до слабљења јединства екипе и 

јављања разних облика незадовољства код спортиста и појединаца из стручног тима 

што све може да доведе до појаве изузетно неспортских односа и понашања. Као 

последица разједињавања долази до стварања више мањих група које су вођене 

неким својим интересима и захтевима. Овакве ситуације се дешавају у спортској 

пракси и најчешће се решавају сменама тренера, стручног тима, продајама играча... 

Било како било, овај период представља веома тешку фазу у животу и раду једног 

тренера-педагога као и самих спортиста. За спортску екипу то значи враћање на 

почетак у смислу формирања екипе као колектива. 
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Испитна питања – поглавље 9 
 
 
 

1. Наведи четири фазе у процесу формирања спортске екипе као групе.  
 

2. Наведи основне карактеристике фазе - Припремни период формирања 
групе. 

 
3. Наведи основне карактеристике фазе - Период стварања јединства групе са 

првим резултатима. 
 
4. Наведи основне карактеристике фазе - Период оптималног јединства. 
 
5. Наведи основне карактеристике фазе - Период разједињавања спортске 

групе. 
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ПОГЛАВЉЕ  10 

ВАСПИТНИ И ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ 

_________________________________________________________________________ 
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10. Васпитни и образовни задаци 

 

Васпитање и образовање се у савременој педагогији сматрају за основне 

педагошке појмове. Васпитање у ширем смислу представља свесну, намерну и 

организовану активност усмерену на формирање комплетне личности. У ужем смислу 

(у наставној теорији и пракси), васпитање може бити усмерено на развој појединих 

особина човека: умне, физичке, радне, моралне, друштвене и естетске. Када се 

говори о образовању, може се установити да се оно углавном односи на когнитивну 

сферу личности, усвајање знања и развој способности. Оба појма – и васпитање, и 

образовање – са својим специфичним значењима, садржајима и подједнако великим 

значајeм суштински чине јединствен васпитно-образовни процес. 

Спорт са својим специфичним карактеристикама (такмичење, специјализација, 

стална тежња за постизање спортских резултата, јачина испољених емоција итд.) и 

динамичким окружењем има јединствену улогу у васпитању. За образовне и васпитне 

задатке у спорту могло би се рећи да у највећој мери проистичу из задатака физичког 

васпитања и образовања са одређеним специфичностима. Спорт са својим 

богатством садржаја, ситуација, емоција пружа могућност за остваривање бројних 

васпитних утицаја, односно развој: 
 

 Морално-вољних 

 Интелектуалних 

 Здравствених 

 Естетских 

 Радних и других особина и способности. 

 

 10.1    Морално-вољне особине 
  

Активно учешће у организованим спортским активностима пружа обиље 

могућности за развој морално-вољних особина човека. Тренер-педагог, осмишљеним 

деловањем, треба да створи окружење и атмосферу где ће до изражаја доћи сви 

позитивни облици и норме понашања. Конкретније, у свом раду тренер ће спортисте 

увек подстицати на фер-плеј, спортско понашање и поштовање противника, 

.................. 
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 службених лица, публике, правила и свих других облика моралног понашања. 

Такође, тренерски рад у фудбалу треба да буде првенствено усмерен на спортисте, а 

не на фудбал. Другим речима, играчи и брига о играчима треба да имају приоритет у 

односу на спортски резултат. 

   

 10.2    Интелектуалне способности 
 

На основу резултата више домаћих и иностраних истраживања у којима су 

доказане чврсте везе између моторичких и когнитивних (интелектуалних) 

способности, може се рећи да стручно вођено бављење спортом може утицати на 

развој тих способности. Наиме, у ранијим истраживањима аутори су дошли до 

сазнања да извођење сложенијих кретних структура, а којима већина спортова 

обилује, након већег броја понављања доводи до стварања нових синапси у мозгу 

човека (веза између неурона). Са друге стране, стицање кретних умења и навика 

такође подразумева интелектуалну компоненту у процесу учења, као и каснију 

примену научених елемената у такмичарским условима где је потребно брзо изабрати 

најбоља решења. 
 
 

 
 

Слика 6. Пример једне сложене ситуације у којој голман мора брзо да "обради" велики 
број информација и да донесе најбољу одлуку (Извор: Faubert & Sidebottom, 2012) 
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 10.3    Здравствене особине 
 

Свеукупна брига за здравље и развијање хигијенских навика траје током целе 

каријере спортисте, а са доста сигурности се може рећи да траје и цели живот. У 

реализацији овог задатка тренер указује на значај уредног - спортског начина живота, 

вођења рачуна о правилном тренингу, одмору, исхрани, хигијени тела итд. Добро 

осмишљеним вежбама и повољним хигијенским условима, потпомажу се и унапређују 

основни биолошки процеси: физички раст, развој и јачање отпорности организма. 

развијати 

 

 

 10.4    Естетске особине 
 

Човек као културно друштвено биће има снажну потребу да ужива у лепоти – 

природе, музике, тела, амбијента... Све су бројније и спортске дисциплине у којима 

доминира естетско (од уметничког клизања до синхроног пливања). Бројност и 

разноврсност спортова пружају безброј могућности и прилика да се утиче на развој 

естетских особина спортиста, а неке од њих су: лепота извођења покрета, лепота 

спортски грађеног тела, лепота извођења специфичних спортских техника, лепота 

извођења спортских акција итд. Тренер увек треба да подржи и похвали сваку лепо 

изведену акцију, леп гол, лепу параду и сл. 

 

 10.5    Радне способности 
 

Општепозната је чињеница да спортисти, нарочито они који се спортом баве са 

више посвећености, имају развијеније физичке способности од просечног човека. Са 

друге стране, педагошки стручно вођен тренажни процес даје свој значајан допринос 

у изградњи вредног, одговорног и морално исправног појединца у друштву. Посебно 

је важно то што се континуираним психо-физичким активностима стварају позитивне 

навике: редовна физичка активност, личне хигијенске навике, испуњавање разних 

радних задатака, спремност за сарадњу итд. Све наведено у великој мери утиче на 

испољавање високог степена радних способности спортиста које се могу применити и 

у некој другој радној активности која не мора бити у директној вези са спортом. 
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Суштински образовни задаци у спорту би били следећи: 
 

 Стицање знања 

 Стицање вештина  

 Стицање навика 

 

10.6    Стицање знања 
 

Човек стиче нова знања свакодневно, свесно и несвесно, током целог живота. 

Свако учење доводи до нових сазнања, па тако и у учењу нових вештина битних за 

одређени спорт, спортиста стиче нова сазнања не само о техници извођења неке 

кретње (вежбе) већ и о смислу, значају, утицају на организам исте и сл. Тренер треба 

спортистима да пренесе све релевантне информације о утицајима тренинга на развој 

психо-физичких способности, формирање личности и јачање здравља. Са 

становишта теоријских знања, свака успешно пренета информација из разних наука 

(анатомије, физиологије, хигијене итд.) додатно ће оплеменити знање спортисте и 

допринети његовом свеобухватнијем схватању значаја спорта као човекове 

делатности.  

 

 10.7    Стицање вештина 
 

За вештине (умења) најпростије се може рећи да су то увежбане радње, које могу 

бити менталне (читање, решавање задатака и сл.) и физичке (пливање, скијање и 

сл.). Према једном гледишту вештина је извођење (радње, кретње) које се, када је 

научено, може реализовати прилично тачно, уз мало или нимало обраћања пажње на 

делове целине. Усвајању већине физичких вештина мора да претходи процес 

стицања исте. Тај процес почиње спознајом како се нешто ради, затим се прелази на 

увежбавање и на крају се усвојена знања могу сматрати практично применљивом 

вештином. Фудбал карактерише огроман број техничких елемената и слободно се 

може рећи да представља непресушан извор за усвајање нових вештина, а свака 

новостечена вештина (физичка или ментална) јесте квалитет више у профилу једног 

играча. 
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 10.8    Стицање навика 
 

Навике представљају аутоматизована умења (вештине), односно радње 

(моторичке или менталне) које су знатно увежбаније од умења али са нижим 

степеном свесности. Навика се ствара увежбавањем умења до нивоа 

аутоматизованог извођења. Моторичке навике су дакле стечени механизми настали 

увежбавањем до нивоа моторичког аутоматизма. Усавршавање моторичких навика 

може да се оствари вежбањем истих моторичких образаца у различитим условима и 

начином извођења.  
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Испитна питања – поглавље 10 
 
 
 

1. Наведи основне васпитне задатке у спорту.  
 

2. Наведи основне образовне задатке у спорту.  
 

3. Објасни васпитни утицај спорта на развој радних способности. 
 

4. Објасни образовни задатак стицање вештина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагошки рад у фудбалском клубу 
 

 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ  11 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЗАДАТАКА 

_________________________________________________________________________ 
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11. Начин реализације постављених задатака 

 

У реализацији постављених спортских задатака екипе највећу одговорност 

преузимају управо тренери. Да би тренер спортске екипе био успешан у извршавању 

задатака и постизању спортских циљева, првенствено је потребно да створи и 

одржава позитивне међуљудске односе унутар екипе као и да оствари квалитетну 

комуникацију са играчима. Успешност у извршавању спортских задатака и изградња 

добрих међуљудских односа у екипи су од подједнаке важности.  

Поменуте две функције тренера увек ће лакше да оствари тренер са израженијим 

нивоом когнитивних (сазнајних) способности и позитивним особинама личности. 

Стручна литература обилује радовима са тематиком везаном за успешно тренирање 

и личне карактеристике успешних тренера. Већина информација из тих радова 

садржи доста сличности и поред неких специфичности које се односе на поједине 

спортове. 

Бројни аутори су се бавили проблематиком успешности тренера у спорту (Frost, 

2009) и већина се слаже да су најзначајније карактеристика од којих зависи 

успешност тренера следеће:  
  

 Квалитет тренажног процеса 

 Комуникација са спортистима 

 Мотивисаност спортиста 

 Развој спортских умења и навика спортиста 

 Свеукупно знање о спорту 

 

11.1    Квалитет тренажног процеса 
 

Способност да се обезбеди висок квалитет тренинга је најважнија карактеристика 

једног тренера. Квалитетан тренинг подразумева увежбавање вештина важних за 

одређени спорт, пренос знања и кондиционирање. У зависности од циља и задатака 

тренинга, тренер доноси одлуку шта и како се ради на сваком тренингу. Вештина и 

уметност тренера огледа се у примени нових информација и увежбавању различитих 

техника у контексту игре. Фудбал као екипни спорт карактеришу динамичко и 

..................... 
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непредвидиво окружење. Изоловати једну специфичну технику било би погрешно јер 

техника сама по себи је бескорисна без присутности оних елемената који чине реалну 

ситуацију у спортском такмичењу - динамике времена, простора, избор одлука, 

кретања саиграча и противника. Само на тај начин играчи се могу довести у ситуације 

да правовремено антиципирају намере противника и да доносе исправне одлуке.  

 
 11.2    Комуникација са спортистима 
 

За многе тренере комуникација представља начин да спортистима ставе до 

знања шта треба да ураде. Од квалитета "преноса" поруке ка спортистима увелико ће 

зависити и успех спортиста да исту спроведу у дело. Врло је важно схватити да је 

комуникација двосмеран процес између две стране (тренера и спортиста). Тренери 

са играчима комуницирају говором, писменим путем, својим понашањем. Да би тај 

процес био ефикасан, тренери треба и да примају информације од играча, тачније да 

умеју слушати спортисте. У тој комуникацији добар тренер ће искористити повратну 

информацију како би донео исправне одлуке. Понекад се играчи и тренери 

једноставно "разумеју" и без изговорене речи, посматрајући гест или говор тела што 

говори о високом степену поверења и разумевања и представља добар пут за успех. 

 

Нека практична упутства за квалитетну комуникацију тренера са спортистима: 
 

 Комуницирати са играчима редовно, сталожено, јасно. 
 

 Када играчи ураде нешто добро искрено их похвалити, а грешке објаснити и 
указати како да се оне коригују без знакова фрустрације. 

 
 Никада не правити физичке гестове или вербалне изјаве којима се настоје 

омаловажити играчи, противници или службена лица. 
 

 Успоставити правила говора и понашања и стриктно их примењивати. Псовање 
и ружне речи потпуно забранити! 

 
 Демонстрирати спортско понашање. Увек се руковати са тренером противничке 

екипе и похвалити противника. Охрабрити играче да следе тренеров пример. 
 

 Нагласити оно што може бити постигнуто и избегавати говор којим се стално 
указује на проблеме – говорити о могућностима и начинима решавања 
проблема. 
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11.3    Мотивисаност спортиста 
 

Мотивација у спорту је сложена и укључује урођене и стечене мотиве, који су 

најчешће и доминантни. Способност тренера да мотивише спортисту је веома 

драгоцена у спорту и не може се рећи да је поседује много тренера. Тренер може 

много да допринесе доброј мотивационој клими у спорту, у којој се развија став да се 

до циљева долази марљивим радом. Добра мотивациона клима прати циљну 

оријентацију на усавршавање, док је лоша мотивациона клима повезана са циљем 

показивања надмоћи или победе. У клубовима са добром мотивационом климом, сви  

играчи мисле да имају важну улогу у тиму; тренер наглашава напредовање и учење, 

награђује труд, охрабрује играче, никог не фаворизује. Лоша мотивациона клима 

развија став да је једино важно поређење резултата. У клубовима са лошом 

мотивационом климом, играчи мисле да је надигравање саиграча важно, играчи се 

кажњавају за грешке; тренер фаворизује "звезде" (Покрајац, 2006). 

 

 11.4    Развој спортских умења и навика спортиста 
 

У било ком спорту, на било ком нивоу спорта, базична умења (вештине) чине 

основ за успех. Рад на основним умењима од самог почетка бављења неким спортом 

је од суштинске важности како би се формирале моторичке навике (аутоматизми). 

Добар тренер зна редослед и темпо прогресије у стицању нових вештина и навика. 

Наравно, најједноставније вештине се уче на почетку, а сложеније касније. Тренер 

треба да зна како играч може да побољша своје вештине и да прати његов напредак 

уз адекватне интервенције. Исто тако, тренер треба да узме у обзир неке основне 

развојне компоненте: степен усвојености базичних моторичких способности, 

социјални развој (способност сарадње са другима) и когнитивне способности играча. 

 

 11.5    Свеукупно знање о спорту 
 

Раније је поменуто да тренери треба да владају знањима из разних области 

(педагогије, психологије, социологије, медицине итд.) што практично значи да 

поседују педагошку вештину учитеља, саветодавну вештину психолога и лидерске 

способности извршног директора.  
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Свакако, савремени тренер у било ком спорту треба да има што више знања из 

свог изабраног спорта које треба да стекне образовањем и стицањем искуства. 

Знања доброг тренера обухватају разне врсте информација, од кондиционирања 

играча па до рехабилитације повређених играча и опоравка спортиста. Списак 

информација и знања која треба да поседује добар тренер је непресушан, али знање 

само по себи неће бити довољно као гаранција успеха. Важно је да тренер зна када, 

где и како да искористи своја знања на најефикаснији начин. Врло је битно да тренер 

буде особа широких схватања и отвореног ума за нова сазнања из спортских наука и 

области које су везане за спорт, као и да непрестано ради на свом усавршавању.   
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Испитна питања – поглавље 11 
 
 
 

1. Наведи пет најзначајнијих карактеристика од којих зависи успешност 
тренера. 
 

2. На који начин тренер остварује квалитет тренажног процеса?  
 
3. Објасни значај тренерове комуникације са спортистима. 
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ПОГЛАВЉЕ  12 

ПОДЕЛА ОДГОВОРНОСТИ 

_________________________________________________________________________ 
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12. Подела одговорности 
 

Модеран фудбалски клуб не може бити успешан без одличне сарадње спортиста, 

тренера, тима стручњака и научника, менаџера, маркетинг менаџера, управљача у 

спорту и волонтера. Успешност те сарадње зависи од квалитетног односа свих 

субјеката према својим правима и обавезама. Када се говори о подели одговорности 

у извршавању задатака и остваривању циљева једног фудбалског клуба, треба 

нагласити да се она заснива на процесу организовања који има више фаза и 

поступака. Основне фазе и поступци у процесу организовања спортског клуба су: 

подела рада, подела дужности, додела ауторитета, додела одговорности, 

утврђивање саме контроле, рационализација организације (Томић, 2006).  

Најпростије посматрано, ако се у обзир узме општа структура спортских 

организација код нас, може се рећи да постоји хијерархијска уређеност одговорности, 

где се на врху пирамиде налазе Скупштине  клубова, Управни одбори, Председници, 

Генерални секретари и Спортски директори. Свакако су за успешно функционисање 

клуба одговорни сви спортски субјекти истог, али ако имамо у виду да две најважније 

групе функција у спортској организацији чине - пословне и спортске, условно се може 

говорити о два аспекта одговорности: 
 

 Одговорност за пословне резултате и 

 Одговорност за спортске резултате 
 

12.1    Одговорност за пословне резултате 
 

Овај део одговорности у систему спортског организовања наших клубова 

најчешће преузима Директор клуба или Генерални секретар. Они су у обавези да 

периодично подносе извештаје Управном одбору о пословању клуба. Посебну 

димензију финансијској одговорности у фудбалу дала је УЕФА која је пројектом 

лиценцирања клубова за европска клупска такмичења (важи од 01.01.2005 године) 

прописала обавезу свим клубовима да воде финансијске књиге као предузећа, а све у 

циљу да се елиминише нетранспарентно пословање и сумњиве трансакције. 

Финансијску контролу врше независне ревизорске куће, а унутрашњу контролу рада 

клуба обављају Надзорни одбори.  
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12.2    Одговорност за спортске резултате 
 

Највећи део одговорности за постигнуте спортске резултате у нашим спортским 

клубовима сноси тренер екипе и спортски директор. Наиме, према својим 

овлашћењима, дужностима и обавезама, тренер екипе је "први" на удару ако дође до 

лоших резултата екипе, а затим и спортски директор који за свој рад одговара 

Управном одбору јер треба да: 
 

 организује, прати и обједињује укупан стручни рад у клубу; 
 

 предлаже Управном одбору ангажовање спортских стручњака и начин и услове 
њиховог ангажовања;  
 

 предлаже Управном одбору све одлуке везане са закључивањем и раскидањем 
професионалних уговора, уговора о стипендирању за спортско усавршавање и 
других уговора са спортистима и условима под којима се ти уговори закључују, 
мењају или раскидају;   

 
 предлаже Управном одбору планове и програме стручног рада и стара се о 

њиховом спровођењу; 
 

 утврђује распоред послова и радних задатака свих спортских стручњака у 
клубу; 

 
 извештава Управни одбор и Скупштину о стручном раду и резултатима свих 

селекција клуба.  
 
 

Подела одговорности се може посматрати као део специфичне функције вођења 

у спорту у контексту делегирања и преноса ауторитета, овлашћења и одговорности 

на све субјекте у спортском клубу како би они што ефикасније допринели остварењу 

циљева клуба.  

 

12.3    Одговорност на релацији тренер - спортисти 
 

У спорту је од посебног значаја такозвани "пренос" овлашћења и одговорности на 

релацији тренер – спортисти. Веома је важна умешност тренера, која се изграђује 

дуготрајним педагошким радом, да пренесе значајан део одговорности на спортисте, 

јер на крају свега, ипак су они ти који доносе одлуке на терену. Уколико се 

спортистима одузме право на доношење одлука на терену, тј. ако тренер инсистира 

..... 
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на својим одлукама и преузима пуну одговорност, то врло често значи и да ће играчи 

бити демотивисани и вероватно негативно оријентисани према таквом тренеру и 

спортском наступу.  

Са друге стране, пренос значајног дела одговорности, као и могућност доношења 

одлука за спортисте представљају значајне мотивационе подстицаје у остваривању 

спортских задатака и циљева екипе. У том смислу једна од значајнијих одговорности 

у екипи припада капитену екипе. Наиме, тренер додељује улогу капитена управо 

играчу са израженим лидерским способностима и карактеристикама. За сваког играча 

ова улога представља велику част која истовремено представља и велику 

одговорност са којом могу да се носе само најбољи играчи који уживају поверење и 

поштовање тренера и саиграча.  

 

 

 

Слика 7. Немања Видић, капитен екипе Manchester United, типичан пример сјајног 
вође тима кога поштују играчи и тренер (Getty images). 
 

На крају, може се рећи да изналажење праве мере поделе одговорности између 

тренера и спортиста представља праву уметност и вештину у којој подједнако треба 

да учествују спортисти, тренери и стручни тим.  

  

 

http://images5.fanpop.com/image/photos/27000000/Nemanja-Vidic-nemanja-vidic-27006116-594-409.jpg
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Испитна питања – поглавље 12 
 
 
 

1. Објасни систем одговорности за пословне резултате фудбалског клуба. 
 

2. Објасни систем одговорности за спортске резултате фудбалског клуба. 
 

3. Објасни одговорност на релацији тренер – спортиста у фудбалском клубу. 
 

  



Педагошки рад у фудбалском клубу 
 

 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ  13 

РАЗЛИКЕ ПРИСТУПА У СТРУЧНОМ РАДУ СА РАЗЛИЧИТИМ 

КАТЕГОРИЈАМА СПОРТИСТА 

_________________________________________________________________________ 
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13. Разлике приступа у стручном раду са различитим категоријама 
спортиста 

 

Спорт као друштвена појава и човекова делатност обилује бројним 

карактеристикама. Једна од карактеристика спорта је и та да је он доступан за све 

људе. Према неким проценама спортом (укључујући и традиционалне игре) се на 

разне начине бави више од 1 милијарде људи на Земљи. Постоје бројне дефиниције 

и класификације спорта. Без обзира на разне основе и критеријуме на којима се 

базирају те дефиниције и класификације, сама пракса често даје најкорисније 

одговоре. Тако се за спорт може рећи да се у пракси најчешће употребљава 

класификација која се заснива на критеријумима – циљ бављења спортом и 

институционална форма спорта. На основу ове класификације спорт се може 

поделити на: 
 

 Школски 

 Рекреативни 

 Аматерски 

 Врхунски 

 Професионални 
 

Свака од наведених категорија има своје карактеристике и специфичности које ће 

бити детаљније изложене. Оно што је за спортског тренера-педагога битно у вези тих 

посебности је да спортско-педагошки рад са спортистима из сваке од наведених 

категорија треба да уважава те посебности и да се адекватно прилагођава свакој од 

њих.  

 

 13.1    Стручни рад у школском спорту 
 

Школски спорт је, као што је познато, организован вид активности и такмичења 

који се спроводи у оквиру школског васпитно-образовног процеса. Основни облик 

организовања су такозване спортске секције, где ученици на посебним часовима 

стичу додатна знања и вештине из изабраног спорта. Своја спортска знања, вештине 

и умења ученици проверавају кроз систем такмичења који је организован тако да су 

..... 
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заступљена школска такмичења у оквиру школа (између одељења, разреда), између 

школа на нивоу општине, округа, републике. Школски спорт у Србији је организован и 

функционише у оквиру Савеза за школски спорт Србије који ужива пуну подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Према Статуту Савеза за 

школски спорт Србије, стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају 

искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са законом 

(спортски стручњаци и стручњаци у спорту). У складу са поменутим статутом, Савез и 

чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, 

слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и 

друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, 

независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свој 

школској деци под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких 

способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство (Савез за 

школски спорт Србије, 2011). 

Са педагошко-стручне тачке гледишта, у школском спорту рад треба да буде 

првенствено усмерен на складан психо-физички развој ученика, што подразумева да 

интензитет и обим физичких активности буде прикладан способностима ученика. 

Важно је да се све те активности одвијају у забавном и веселом духу без императива 

победе. Наставник (тренер-педагог), у школском спорту мора да инсистира да центар 

пажње буде усмерен на ученике као активне субјекте, уместо на резултат.  

 

Када је реч о универзитетском спорту код нас, треба нагласити да су на том нивоу 

"дозвољена" већа тренажна оптерећења, али која су и даље испод нивоа врхунских и 

професионалних спортиста, јер се ради о студентима – спортистима који имају 

склоности и талента за одређене спортове што они исказују на студентским 

такмичењима (првенства факултета, универзитета, Универзијаде и сл.). Наравно, и 

овде би акценат требао да буде на дружењу, склапању нових познанстава и 

пријатељстава и забави.  

 

Чињеница је, међутим, да на најважнијем такмичењу у универзитетском спорту – 

Универзијадама било и одређених злоупотреба – пре свега доделе статуса студента 

неким врхунским спортистима како би нека репрезентација остварила бољи резултат. 
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 13.2    Стручни рад у рекреативном спорту 
 

Рекреативни спорт је сегмент спорта који служи рекреацији човека у његовом 

слободном времену, а карактеришу га спортска такмичења у којима је најважније 

учествовање и дружење. Не постоји процес селекције као у врхунском и 

професиналном спорту, тако да је сваки учесник без обзира на узраст, пол, 

способности – победник.  

Обзиром на дубоку економску кризу у којој се налази наше друштво, већ неких 20-

ак година, скоро потпуно су ишчезла спортска такмичења радника (Радничко-спортске 

игре!), тако да се сада највећи број грађана који се баве неким видом рекреативног 

спорта, то ради самоиницијативно и без адекватног стручног надзора. Управо 

недостатак стручног рада са спортистима-рекреативцима представља велики ризик 

за њих саме јер они најчешће нису у стању да правилно процене своје могућности и 

могу да доведу у питање своје здравље. Са друге стране, сведоци смо експанзије 

вежбачких клубова, такозваних "фитнес центара", "теретана" и сличних вежбаоница у 

којима често раде нестручни кадрови. Обзиром да је законом прописано да се 

стручним радом у спорту (и рекреацији као његовом саставном делу!) могу бавити 

само стручна лица – спортски стручњаци и стручњаци у спорту, остаје да се надамо 

стриктној примени истог. 

У сваком случају пре примене било каквог рекреативног програма вежбања сваки 

појединац би требао да се подвргне лекарском прегледу, и тек након званичног 

лекарског уверења о способности за бављење рекреативним спортом, спортски 

стручњак може да приступи процесу тестирања способности, утврђивању циљева и 

изради плана и програма вежбања. Стручни рад у рекреативном спорту мора да се 

одвија у складу са способностима и жељама учесника у рекреативном спорту, јер је 

првенствено потребно неговати њихову посвећеност активним животним стиловима 

како би она била доживотна. 

 

 13.3    Стручни рад у аматерском спорту 
 

Аматерски спорт у својим основама садржи све карактеристике спорта 

(такмичење, напорно тренирање, селекција, специјализација, тежња ка што већим 

спортским резултатима, спортски начин живота итд.) али спортисти путем свог 

................ 
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спортског ангажмана не обезбеђују материјалну средства од којих би могли да живе. 

Наравно, у нашој земљи постоје бројни спортисти аматери који добијају одређена 

средства од својих клубова (разне стипендије, надокнаде за стан, храну и сл.), што 

опет зависи од нивоа такмичења, економске моћи и амбиција клуба. Управо ниво 

такмичења, односно .амбиције клуба и руководства клуба су фактори који у великој 

мери и одређују начин рада (тренирања) у спортском клубу. Што су амбиције веће и 

стручни рад се приближава врхунском и професионалном нивоу по питању тренажних 

оптерећења, организације рада и степена ангажованости спортиста у клубу. 

  Аматерски спорт би требао бити основа спорта у нашој земљи и да буде што више 

заступљен у свим узрасним категоријама, како би што већи број људи могао да 

искаже своје психо-физичке квалитете и достигнућа.  

 У суштини, стручни рад у аматерском спорту би требао да се ослања на исконске 

жеље човека за надметањем, дружењем, напредовањем али и планираним 

циљевима спортског клуба. У складу са поменутим жељама и циљевима спортиста, а 

који учествују на добровољној основи у спортским активностима, треба да се 

примењују и адекватна тренажна оптерећења која ипак треба да буду мањег обима и 

интензитета него што је то случај у врхунском и професионалном спорту.  

 

 13.4    Стручни рад у врхунском спорту 
 

Суштинско обележје врхунског спорта представља константна тежња за 

постизањем врхунских спортских резултата. Наравно, постоје и друга важна обележја 

врхунског спорта као што су: врхунски тренажни процес ("топ" тренери, тренажна 

средства, методе, режим живота итд.), материјална средства и друге погодности 

(плаћене школарине, станарине, адекватна исхрана, џепарац итд.). 

 

Стручни рад у врхунском спорту подразумева примену врхунских тренажних 

технологија, метода и средстава уз максималне и субмаксималне нивое оптерећења. 

Тренер мора константно да прати сва савремена збивања у тренажној технологији 

али и да тренажни процес учини што ефикаснијим придржавајући се раније поменутих 

принципа савременог спортског тренинга: 
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 специфичност 

 прогресивност 

 препокривање оптерећења 

 дисконтинуираност оптерећења 

 реверзибилност 

 варијабилност тренинга 

 

Обзиром да се у врхунском спорту увек тежи остваривању врхунских спортских 

резултата (најчешће на великим такмичењима), јасно је да је за постизање истих 

потребно имати извансеријске психо-физичке способности које тек уз адекватан 

тренинг могу доћи до пуног изражаја. То нас доводи до важног аспекта у врхунском 

спорту – квалитетне селекције спортиста, јер сигурно је да постоји велики број младих 

људи који желе да остваре врхунске спортске резултате и постигну планетарну славу, 

али наравно нису сви "створени" за то. Управо у таквим ситуацијама до изражаја 

долази квалитет спортског стручњака који применом научно проверених метода 

(постоје разни тестови за рану идентификацију спортских талената) врши селекцију 

спортиста за врхунска спортска достигнућа. 

 

 13.5     Стручни рад у професионалном спорту 
 

Професионални спорт према самом имену карактерише бављење спортом као 

професијом – извором прихода за живот. Практично, професионални спорт јесте 

врста занимања у коме се односи између послодаваца (власника клубова) и 

запослених (спортиста) јасно дефинишу уговором. То практично значи да спортиста, 

уз сва уговором регулисана права и обавезе, има и "радну" обавезу да се потпуно 

посвети тренингу, наступима и остваривању циљева клуба. Постоји доста сличности 

између врхунског и професионалног спорта обзиром на ниво тренажног оптерећења, 

па често долази до "мешања" ова два сегмента спорта. Наиме, спортисти 

професионалци, такође желе да остварују врхунске спортске резултате али то не 

мора увек да буде случај. 

Професионални спорт подразумева ангажман професионалних тренера, који у 

свом раду такође треба да примењују сва савремена сазнања из спортских наука. 

.............. 
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Међутим, чињеница је да многи професионално ангажовани тренери у жељи да 

остваре спортске циљеве зацртане од стране власника клубова прибегавају и мање 

стручним и педагошким методама у свом раду са спортистима. Сваки искрени тренер-

педагог никада не би требао да погази моралне и стручне принципе и да резултат 

стави испред (здравља) спортиста. Наравно да професионални спорт подразумева 

интензивна тренажна оптерећења и посебан режим живота, али то никада не сме да 

иде на штету здравља спортиста. Исто тако тренер-педагог ће увек са пуним 

поштовањем, уважавањем и искрености да изграђује односе са спортистима јер је то 

једини начин за остваривање искрене и потпуне двосмерне комуникације која је од 

велике важности за спортски успех.  

 

 

 

Слика 8. Способност остваривања квалитетне комуникације тренера са спортистима 
је једна од најважнијих карактеристика успешних тренера (фото: soccer-coaching-
blog.com). 
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Испитна питања – поглавље 13 
 
 
 

1. Које су основне карактеристике стручног рада у школском спорту?  
 

2. Које су основне карактеристике стручног рада у рекреативном спорту?   
 

3. Које су основне карактеристике стручног рада у аматерском спорту?   
 
4. Које су основне карактеристике стручног рада у врхунском спорту?   
 
5. Које су основне карактеристике стручног рада у професионалном спорту? 
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ПОГЛАВЉЕ  14 

РАЗЛИКЕ ПРИСТУПА У ПЕДАГОШКОМ РАДУ СА РАЗЛИЧИТИМ 

УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА СПОРТИСТА 

_________________________________________________________________________ 
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14. Разлике приступа у педагошком раду са различитим узрасним  
  категоријама спортиста 
 

У ранијим поглављима је поменуто да пред спортским педагогом стоје бројни 

изазови у раду са спортистима, а који захтевају исправан приступ како би се остварио 

успех у раду. Један од најважнијих изазова свакако јесте специфичан приступ раду с 

обзиром на узраст спортиста са којима тренер ради. Сваки тренер-педагог треба да 

зна да је за успешан тренерски рад неопходно константно радити на три основна 

подручја развоја личности:  
 

 Психомоторни развој (вештине, навике, физичка спремност) 

 Афективни развој (социјалне вештине, ставови, мишљења) 

 Когнитивни развој (знање и интелектуалне способности) 

 

Психомоторни развој личности подразумева развој сложених моторичких 

вештина као и физичке спремности. То се постиже тренингом усмереним на 

усавршавање вештина и подизање нивоа физичких способности.  
 

Афективни развој личности се може описати као развој осећања, вредности и 

социјалног понашања. У раду са спортистима то се остварује развијањем њихове 

способности да се носе са успехом и поразом, разумевањем спортског понашања, 

самопоуздања, поштовања према другима итд.  
 

Когнитивни развој односи се на усвајање знања и способност обраде 

информација. Когнитивне способности спортисте указују на оно што би он требало да 

зна, начин решавања проблема у контексту игре, а што тренеру даје могућност да 

процени знање и разумевање којима спортиста располаже. На пример, проблем може 

бити како "пренети" знање о нападачкој стратегији из игре 5:5 на игру 11:11, где су 

величина терена за игру и трајање утакмице различити. 
 

Од посебне је важности у раду са млађим категоријама да тренер умешно 

синтетише принципе раста и развоја са подручјем знања и да тренажне активности 

буду такве да подстичу развој, стицање знања и позитивних искустава.  Истовремено, 

за тренера је врло важно да, поред доброг познавања подручја ..развоја личности, 

....... 
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зна правац и тренд развоја способности из тих подручја за различите узрасте. 

Наравно, увек треба имати на уму чињеницу да сваки  појединац има свој природни 

темпо раста и развоја (биолошки и хронолошки узраст). Када се говори о важности и 

пажњи која се посвећује на тренинзима одређених елемената физичке спремности 

код младих спортиста, а уз уважавање хронолошке старости и брзине раста увис, 

веома је применљив модел групе финских аутора приказан на Слици  9. 

 

 
 
Слика 9. Важност компоненти тренинга физичке спремности обзиром на хронолошки 
узраст и брзину раста (према Mero et al., 1990). 
 

Као што се види из приложеног модела, претпоставка је да се са тренинзима 

почиње око 6-те године живота и да до 15 године акценат рада буде на развоју 

вештине, флексибилности, брзине. У спортским наукама је познато да се такозвани 

сензитивни период за учење нових кретних структура креће у раздобљу од 9 до 13 

године живота. Препорука врхунских ауторитета из области спортског тренинга и 

физиологије телесних напора је да у том периоду деца треба да имају могућност 

упражњавања што разноврснијих физичких активности и да се избегава 

специјализација.  
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У фудбалу, већ око 11 године може се приметити дете које се истиче својом 

вештином, а у том узрасту у неким спортовима специјализација је већ увелико 

одмакао процес и деца се подвргавају ригорозним тренинзима. И док физиолошки 

системи такве деце можда могу да издрже те напоре, коштани систем који расте, ће 

вероватно трпети одређене последице у виду касније склоности ка повредама. 

Све наведено говори да, са аспекта фудбалског спорта, развој физичких 

способности у том периоду превасходно треба одвијати путем играња фудбала. 

Са друге стране, када је у питању усвајање фудбалских вештина и умења, а с 

обзиром на узраст, веома је занимљив такозвани развојни модел (Wein, 2001) који се 

базира на узрасту и нивоу развоја играча (Табела 4.).  
 

Табела 4. Развојни модел у фудбалу (према Wein, 2001.) 
 

 
Ниво развоја 

 
Узраст Садржај Игре 

1 7-8 год. 
Већина активности 
усмерена на развој 
вештине, умења 

Развој базичних 
способности 

2 8-10 год. 

Развој умења и корекција у 
игри 2:2 
Припрема за игру 
Без голмана на терену 

Мини фудбал 

3 10-12 год. 

Игра мини фудбала 
Корекције у игри 3:3 
У игри се укључује и голман 
У спортској сали игра 5:5 

Игра 7:7 

4 12-15 год. 

Игра 7:7 
Индивидуална и групна 
тестирања 
Корекције у игри 4:4 и 5:5 

Игра 8:8 

5 >15 год. 

Игра 8:8 
Групни тренинг са акцентом 
на стандардне ситуације 
Индивидуални тренинг с 
фокусом на играчку 
позицију 
Детаљна тактика напада и 
одбране 

Игра 11:11 

 

Приказани, развојни модел представља опште усмерење у раду са младим 

спортистима, а сама реализација модела је предмет слободног, креативног рада 

тренера са различитим узрасним и квалитетним категоријама играча. 

............................. 
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Приликом рада са различитим узрасним групама, на уму треба имати раније 

поменута три основна подручја развоја личности (психомоторни, афективни и 

когнитивни), јер свака узрасна група захтева специфичан приступ у развоју тих 

подручја. Према поменутом развојном моделу разликујемо рад са спортистима: 

 

 Узраста од 7 до 8 година 

 Узраста од 8 до 10 година 

 Узраста од 10 до 12 година 

 Узраста од 12 до 15 година 

 Узраста од 15 до 16 година 

 Узраста од 17 до 18 година 

 

Као што се да приметити из претходне поделе, а с обзиром на постојање 

значајних психо-физичких разлика играча узраста 16 и 18 година, поменутом моделу 

додата је и узрасна група од 17 до 18 година. 

 

14.1    Педагошки рад са спортистима узраста од 7 до 8 година 
 

Психомоторне карактеристике 

Деца у овом узрасту су веома активна и често ће трчати наоколо док имају снаге 

за то. Центар гравитације је нешто виши па се деца могу чешће саплитати што не 

значи да су неспретна. Кардиоваскуларни ситем је мање ефикасан него код одраслих 

– број откуцаја срца у минути брже се повећава и спорије враћа на нормалан ниво. 

Скелетни систем расте, епифизне хрскавице су близу зглобова, па треба бити 

опрезан јер су могуће повреде на тим подручјима. Систем терморегулације је мање 

ефикасан него код одраслих особа тако да унутрашња температура тела брже расте 

и спорије опада код деце. 
 

Когнитивне карактеристике 

Деца у овом узрасту могу да изводе једноставне задатке уз једноставне 

инструкције и показују ограничене способности да обављају више задатака 

истовремено. Најчешће је потребна визуелна демонстрација као помоћ у бољем 

разумевању задатка. Једноставан задатак – контрола лопте у кретању захтева 

................. 
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већину њихове пажње што оставља мало простора за доношење тактичких одлука. 

Често се дешава да деца у игри не маре за границе терена и настављају да јуре за 

лоптом и када она изађе ван терена. Показују ограничено разумевање уложеног 

труда који поистовећују са спортским наступом у смислу трудио сам се много = добро 

сам играо, што наравно не мора да одсликава стваран квалитет наступа.  
 

Психосоцијалне карактеристике 

Социјални развој деце у овом узрасту често је ограничен на најбољег 

друга/другарицу и многи се почињу прилагођавати на социјалне интеракције у школи. 

Из тог разлога тренер треба да бира активности које подстичу позитивну социјалну 

интеракцију и укључују све чланове екипе. Деца овог узраста осећају велику потребу 

за одобравањем одраслих (родитеља, учитеља, тренера) и воле да показују 

индивидуалне способности. Имају јако изражену жељу да буду прихваћени у друштву 

– желе да их сви воле! Психолошки су врло осетљиви и негативни коментари им 

представљају велики терет (нарочито од стране тренера). Тимски идентитет је 

ограничен; "играм у тиму тренера Саше" или "играм у Полетарцу".  
 

Практична упутства за рад  

Тренинг би требало да траје од 45 до 60 минута. 

Давати краће инструкције – понављати само ако је неопходно. 

Много активности краћег трајања. 

Много пауза за адекватан опоравак и надокнаду течности! 

Сваки играч треба да има лопту на тренингу. 

Тренинг завршити игром 4:4 или 5:5 без голмана (20 мин.). 

 
 

14.2    Педагошки рад са спортистима узраста од 8 до 10 година 
 

Психомоторне карактеристике 

За време овог периода деца много напредују у физичкој снази, издржљивости и 

брзини што је повезано са величином тела и мишћном масом. Током детињства, 

дечаци имају већу снагу, посебно трупа и горњег дела тела, али разлика у снази ногу 

је минимална. Деца се налазе у такозваној линеарној фази развоја (од главе ка 

прстима стопала) која достиже максимум са убрзаним растом у адолесценцији. 

................. 
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Нека деца расту брже од остале деце (биолошки и хронолошки узраст). Значајније 

физичке разлике између полова почињу да се јављају од 10-11 године. 

 

Когнитивне карактеристике 

Значајне промене у способности меморије код деце дешавају се у деветој и десетој 

години, нарочито у способности свесног присећања. До једанаесте и дванаесте 

године способност свесног присећања се развије на ниво сличан одраслој особи. 

Имају способност да запамте и да следе комплексније инструкције, што им омогућава 

решавање сложенијих проблема. Побољшање меморије одсликава се на повећан 

фонд знања и искуства. Деца у овом узрасту развијају способност да се дуже 

фокусирају и да се држе задатка. Она почињу да деле мисли и акције на сегменте и 

мисле унапред (антиципација). Почињу да распознају када и где да се крећу, са и без 

лопте и почињу да развијају осећај темпа. Млади фудбалери морају бити посматрани 

и процењивани у аутентичним, са игром повезаним активностима које развијају сва 

три назначена подручја – психомоторно, когнитивно и психосоцијално. 

 

Психосоцијалне карактеристике 

Играчи почињу да иницирају игру сами од себе и вероватније је да ће сами 

пожелети да играју, него да ће бити потребно да их неко подсећа да је време за 

тренинг. Многи играчи постају озбиљнији у вези игре и са ким играју у тиму. 

Повезаност са вршњачком групом и притисак који се ствара од стране вршњака 

постаје значајан. Постоји потреба за припадањем и повезаност са тимом постаје све 

важнија. Створиће круг пријатеља; постоји велика социјална потреба за интеракцијом. 

Одрасли ван најужег породичног круга (најчешће тренер) почињу да добијају на 

додатној важности. Полне разлике постају све јасније.  

 

Практична упутства за рад  

Тренинг би требао трајати до 1 сат и 15 минута.  

Свако дете треба да има лопту на тренингу. 

Деца су више оријентисана на тимски рад – искористити то у разним играма. 

Физичке способности развијати искључиво кроз игру са лоптом! 

Омогућити уживање у игри путем самомотивисања.   
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Деца имају више одговорности, свесности за фер-плеј, победу/пораз, разумевање 
игре, бољу комуникацију... 
 

Користити такмичење и све активности треба да имају циљ и начин бодовања. 

Примењивати кооперативне активности у циљу изградње тимског духа. 

Обавезан део тренинга – игра 6:6 са голманима. 

 
14.3    Педагошки рад са спортистима узраста од 10 до 12 година 

 

Психомоторне карактеристике 

Повећањем мишићне масе, снага постаје важан фактор у игри у овом узрасту. 

Значајно се побољшава и координација покрета и играчи могу да шутну лопту на већу 

даљину са доста добрим смером. Играчи стичу све више самопоуздања када им је 

лопта изнад висине струка, код пријема лопте горњим делом тела и одигравања 

лопте главом. Играчи расту и многи су већ виши од 150 цм и тежи од 45 кг. Јасније се 

уочавају полне разлике. 
 

Когнитивне карактеристике 

Овај период је осетљив за учење и од играча се може очекивати више апстрактног 

размишљања у односу на захтеве игре. Играчи сад разумеју игру и уз помоћ саиграча 

у разумној мери могу да решавају проблеме у игри. Играчи су вољни да уче и могу 

истовремено да трче, шутирају и да промишљају о следећем потезу. Мотивација је 

изразито унутрашња (интринсична) и природа тренинга је од суштинске важности. 
 

Психосоцијалне карактеристике 

Девојчице имају тенденцију да формирају клике, а дечаци имају шири приступ 

тимским односима. Популарност битно утиче на самопоштовање. Начин како се 

играчи осећају према себи може да одреди однос према саиграчима. 
 

Практична упутства за рад  

Прекидање тренинга ради објашњавања исправности технике и сл. је корисно али 
не треба претеривати. 
 

Играче подстицати да сами праве корекције грешака у игри (инструкције, повратне 
информације, искуство). 
 

Давати смернице за решавање проблема – а не целокупно решење. 
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Комуницирати јасно, сажето и коректно. 

Подстицати спортско понашање и такмичарски дух. 

Допустити слободну игру играчима – деца често "играју како одрасли очекују од 
њих" – што значи да не ризикују превише и тиме умањују своју креативност. 
 

Примењивати игре са већим групама (6 до 8 играча). 
 

Практиковати игру 8:8 (35 мин.) 
 

На крају тренинга обавезне активности за смиривање организма и статичко 
истезање – 10-ак минута. 

 

14.4    Педагошки рад са спортистима узраста од 12 до 15 година 
 

Психомоторне карактеристике 

Обично је узраст од 12 до 15 година време када спортисти одлучују да ли ће се 

спортом бавити рекреативно или са више посвећености. Према неким подацима 

(Ewing & Seefeldt, 1990) чак 70% играча ће напустити фудбал до овог узраста, док ће 

остали наставити да се баве фудбалом рекреативно или као својим изабраним 

спортом. Физички, играчи треба да раде на ритмичким кретњама, вежбама 

динамичких кретњи и дозираном статичком истезању за време загревања и завршног 

дела тренинга. У овом узрасту треба почети радити на физичкој спремности без 

лопте, иако је и даље акценат на подизању физичке спрремности у раду са лоптом.  
 

Когнитивне карактеристике 

Психолошки "део" игре треба да остане забава и уживање. На тренинзима је 

потребно охрабривати креативност како би играчи са ентузијазмом очекивали дан 

утакмице. Постављање реалистичних циљева тренинга представља 

самомотивациони елемент сам по себи. Самодисциплина, тимска дисциплина, 

фокусираност на цео меч, утицај родитеља, контрола емоција, само су неке од 

категорија са којима играчи треба да се суоче на прави начин. Важан моменат у овом 

узрасту је почетак пубертета – касни или рани? 
 

Психосоцијалне карактеристике 

Популарност у великој мери утиче на самопоуздање. Плодно раздобље за учење – 

врло присутан ентузијазам за учење. Склоност самокритици где је потребна чешћа 

интервенција у смислу охрабривања. Играчи су спремни на рад у групи и треба да се 

... 
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својски потруде да задрже посед лопте. Емоционално, играчи овог узраста неће 

трчати за лоптом ако не могу да је освоје, тада наступа тренер са објашњењем 

вредности трчања и одузете лопте (или покушаја одузимања исте).  
 

Практична упутства за рад  

Тренинзи могу да трају 90 минута. 
 

Примењивати што више такмичарских активности које су по својим 
карактеристикама сличне ситуацијама на самој утакмици.  
 

Активности треба да су јасне и једноставне. 
 

Тренинзи треба да буду тематски.  
 

Тренер треба да даје упутства, а играчи сами проналазе решења у игри. 
 

Метод "командовања" свести на најмању меру. 
 

На крају тренинга обавезне активности за смиривање организма и статичко 
истезање – 10-ак минута. 
 

Увести игру 11:11 
 

 

14.5    Педагошки рад са спортистима узраста од 15 до 16 година 
 

Психомоторне карактеристике 

Овај период је од пресудне важности у развоју играча. Многи играчи одустају од 

даљег тренирања због губитка интересовања, недовољне успешности, недовољног 

простора у игри, слабог вођења од стране тренера или неког другог разлога. Играчи 

се труде да изгледају ментално чврсти и пуни самопоуздања али им треба пажња и 

сигурност. Долази до значајних физичких промена, изражен раст увис, добијање 

телесне масе (мишићне), праћено повећаним апетитом, врло су забринути у вези свог 

физичког изгледа. У овом периоду може да се почне са радом на специфичним 

вежбама (за фудбал) са оптерећењем, иако је и даље акценат на развоју физичких 

способности кроз игру. 
 

Когнитивне карактеристике 

Ово је период почетка адолесценције и играчи су способни за више апстрактног 

мишљења и антиципације. Способни су да добро разумеју моралне принципе. У раду 

са играчима појединачно и за екипу важно је да се постављају реално достижни и 

....... 
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оствариви циљеви. Играчи су зрелији и могу више да се концентришу тако да тренер 

може дуже време да посвети појединим задацима. 
 

Психосоцијалне карактеристике 

Снажно се идентификују са одраслим узорима. Емоционално су веома осетљиви, 

воле похвале и признања. Имају изражен страх од подсмеха и непопуларности. 

Веома је снажан утицај вршњака (вршњачке групе), који најчешће "постављају" 

правила понашања, облачења и сл. Склони су конформизму. Јасна је потреба за 

стварањем тимског духа и дисциплине унутар екипе. Играчи се ближе узрасту где 

сами праве животне изборе, у том смислу треба учити играче које су корисне навике и 

животни стил ван терена (правилна исхрана, надокнада течности, редован и 

правилан тренинг, редован сан), као и на негативне (утицај алкохола, дувана, дроге, 

неправилне исхране, нередовног сна). 
 

Практична упутства за рад  

Трајање тренинга може бити и нешто дуже од 90 минута. 

Примењивати активности у већим групама (6 – 8 играча). 

Примењивати екипне активности (8 – 11 играча). 

Игра 11:11 редован део тренинга. 

Све активности треба да представљају изазов, мотивацију и да буду такмичарског 
карактера. 
 

На крају тренинга обавезне активности за смиривање организма и статичко 
истезање – 10-ак минута. 

 
 

14.6    Педагошки рад са спортистима узраста од 17 до 18 година 
 

Психомоторне карактеристике 

Кардио-респираторни систем је у потпуности развијен што омогућава тренинг 

аеробног и анаеробног карактера у пуном обиму.  Коштани ситем је скоро достигао 

зрелост али физичке способности још увек нису на свом максимуму. Обзиром да су 

физички доста ојачали многи играчи пре решавају проблеме у игри физички (ногама) 

него тактички (главом). Физичка спремност је главни фактор у квалитетном спортском 

наступу и играчи морају схватити да од нивоа њихове физичке спремности зависи и 

.... 
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време које ће провести у игри. У овом периоду увелико се ради и на специјалним 

програмима за побољшање физичке спремности: вежбе за агилност, плиометријске 

вежбе, стабилизацију мишића "језгра" (core stability), интервални тренинг, кружни 

тренинг и специфичне фудбалске вежбе са оптерећењем (теговима). Важно је знати 

да и у овом узрасту нису сви играчи на истом нивоу психофизичког развоја, тако да 

рад треба прилагодити индивидуалним способностима сваког играча.   
 

Когнитивне карактеристике 

Мозак достиже величину одрасле особе, али за неуролошко сазревање му је 

потребно још пар година. У овом периоду се веома развија критичко размишљање, 

као и способност самоанализе и корекције. Играчи могу да се суоче са више 

истовремених тактичких замисли и стратегија игре. Овај узраст карактерише повећан 

ниво концентрације и смањење броја грешака те је потребно код играча даље 

развијати и подстицати: посвећеност, лидерство, личну одговорност на терену и ван 

њега, спортско понашање, несебичност, дисциплину, храброст, поштовање.    
 

Психосоцијалне карактеристике 

Вршњачки утицај је и даље јако изражен, стало им је до туђег мишљења и имају 

изражене потребе и жеље да буду прихваћени у друштву. Емоционално су врло 

осетљиви – страх од одбацивања, нагле промене расположења – могу ићи из једне 

крајности у другу. Умеју да буду веома бучни чиме прикривају недостатак 

самопоуздања. Са друге стране, развија се и објективнији поглед на свет као и 

критичко размишљање о одраслима иако и даље требају вођство старијих. Полако до 

изражаја долазе лидерске способности и независно доношење одлука што треба 

пажљиво неговати и на тренингу усмеравати.  
 

Практична упутства за рад 

Тренинзи могу да трају од сат времена (тренинг опоравка или тренинг пред меч) 
до два сата. 
 

Примењивати активности у већим групама (8 - 11 играча). 

Посветити 30-ак минута специфичном тренингу у односу на играчку позицију. 

Игра 11:11 редован део тренинга. 

Све активности и игре треба да буду такмичарског карактера. 
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На завршетку тренинга обавезне су активности за смиривање организма и 
статичко истезање – 15-ак минута. 
 

На крају треба рећи да се после 18 године играчи сматрају одраслим особама, 

односно физиолошки тело достиже зрелост и сви физиолошки системи могу бити 

подвргнути пуном тренажном процесу. Коштани систем код девојака достиже зрелост 

око 19 – 20-те године, а код мушкараца три године касније, тако да ипак треба бити 

обазрив да не би дошло до претренираности и прераног "замора материјала". 

Наравно, тренинг подразумева примену научно проверених тренажних метода и 

адекватну медицинску проверу. Играчи могу тренирати и играти утакмице у којима се 

њихове психофизичке способности тестирају у пуном капацитету. Од играча се 

очекује емоционална стабилност и у "критичним" ситуацијама, а захтевни тренинзи и 

утакмице су обавезан део у даљем развоју играча. 
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Испитна питања – поглавље 14 
 
 
 

1. Које су основне карактеристике педагошког рада са спортистима узраста од 
7 до 8 година?  
 

2. Које су основне карактеристике педагошког рада са спортистима узраста од 
8 до 10 година?    
 

3. Које су основне карактеристике педагошког рада са спортистима узраста од 
10 до 12 година?    

 
4. Које су основне карактеристике педагошког рада са спортистима узраста од 

12 до 15 година?    
 
5. Које су основне карактеристике педагошког рада са спортистима узраста од 

15 до 16 година?  
 
6. Које су основне карактеристике педагошког рада са спортистима узраста од 

17 до 18 година?   
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ПОГЛАВЉЕ  15 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГ  И 

ПЕДАГОШКОГ РАДА У СВЕТУ И КОД НАС 

_________________________________________________________________________ 
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15. Упоредна анализа принципа организације стручног и   
педагошког рада у свету и код нас 

 

Стручни и педагошки рад у спорту код нас и у свету има доста сличности али и 

различитости за које се може рећи да потичу од разлика у систему и организацији 

спорта, као и односу друштва према спорту у различитим друштвеним уређењима. 

Данас постоји неколико система организовања спорта, који се везују за одређена 

подручја и начине друштвено-политичких уређења. Најчешће се разликују: Клупски, 

Државни, Школски и Комерцијални (Кастратовић, 2004). Обзиром на број спортиста, 

значај који спорт има у појединим регионима света, стручни и педагошки рад у спорту 

ће бити посматран у регијама: Западна Европа, Северна Америка, Земље бившег 

Источног блока и у нашој земљи. 

 

15.1    Стручни и педагошки рад у земљама Западне  Европе 
 

Након вишедеценијске доминације Источно-европских земаља у многим 

олимпијским спортовима, стручни кругови из области спорта земаља Запада, решили 

су да примене нека сазнања од "колега са Истока". Наиме, од почетка овог века у 

свим заступљенијим спортовима у земљама Запада, као фундаментални примењују 

се такозвани Програми за образовање тренера. Од тог времена направљени су 

велики помаци у "Науци о тренирању" (Coaching science), тако да се у раду са 

различитим узрасним категоријама примењују прикладни модели рада. Свакако је 

најпознатији Модел дугорочног развоја спортиста (Long-term athlete development 

model, Balyi and Hamilton, 1999.). И поред тога што је стручни и педагошки рад у 

земљама Запада направио значајан напредак у позитивном смеру, то се углавном 

односи на рад са млађим категоријама, а када је реч о сениорима ситуација је доста 

другачија. Активни спортисти у Западној Европи свој спортски ангажман углавном 

реализују кроз спортске клубове, тј. Клупски систем спорта. 

 

Клупски систем је доминантан у земљама Западне Европе, а обзиром да су 

главне карактеристике клупског система: стриктна оријентација на сопствену 

организацију, чланове и волонтере и све већа професионализација клубова, може се 

рећи и да се стручни рад одвија у складу са циљевима и жељама власника клубова. 

... 
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Наравно, сви професионални клубови имају формално постављене "мисије, 

визије и циљеве" који красе клупске сајтове, а прави циљ је у ствари – остваривање 

што већег профита! Како другачије тумачити изненадну "љубав" према фудбалу 

арапских шеика, руских тајкуна и америчких магната. Спортски стручњаци који раде у 

тим клубовима свакако знају свој посао и труде се да га обављају коректно, али 

сигурно на крају морају да се повинују жељама власника који траже резултат након 

великих улагања и због тога често одступају од педагошких метода и принципа. Само 

неки примери за то су следећи:  
 

 Недолично понашање 

 Непедагошки однос према играчима 

 Ризиковање здравља спортиста 

 Намештање резултата итд. 
 

Спортиста (без обзира колико милиона био плаћен) у таквом односу снага 

представља "робу" коју власник у сваком моменту може продати, заменити, одбацити. 

Сви велики, богати и познати клубови из Западне Европе имају своје школе фудбала 

које много полажу на што ранију идентификацију и селекцију спортских талената и ту 

су поникли бројни асови, али ипак су бројнији њихови, широм света раштркани скаути, 

који прате и "купују" талентовану децу.  
 

 
 

Слика10. Фудбалски клуб Manchester United, процењена вредност - 2,23 милијарде $, 
власништво је Америчких магната породице Glazer.  (фото: Getty images)  
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15.2     Стручни и педагошки рад у Северној Америци 
 

На подручју Северне Америке углавном су заступљени комерцијални и школски 

систем спорта. Због великог утицаја (и интереса) медија, спонзора и великих 

компанија у фокусу је професионални спорт где се клубови удружују професионалне 

лиге затвореног типа које су доступне само клубовима са довољним капиталом 

(Илић, 2010).  

Са друге стране, високо организован и развијен је школски спорт, посебно на 

универзитетском нивоу. Иако постоје бројне позитивне карактеристике овог сегмента 

спорта, потребно је истаћи све присутнији и већи утицај комерцијализације тако да 

универзитетске лиге у великој мери личе на професионалне лиге у Америци. Према 

речима бившег професора са Универзитета Maryland, Steven Salzberg-а:  

 

"Амерички фудбал на колеџима више није спорт. То је веома скупа 

индустрија забаве са комерцијалним спонзорима, веома скупим уговорима са 

ТВ кућама и високо плаћеним директорима" (Salzberg, 2011).  

 

Међутим, и поред бројних разлика, стручни и педагошки рад у спорту на подручју 

Северне Америке има неке сличности са системима спорта у Западној Европи. Пре 

свега, сличности се огледају у чињеници да је и у Северној Америци стручни кадар до 

пред крај прошлог века већином био недовољног нивоа образовања за тренерски 

посао (мање од 20% тренера је имало квалификације за посао тренера), што је 

утврђено у више истраживања америчких аутора (Martens, 1990; Stewart & Sweet, 

1992). У последњих десетак година у Америци, слично као и у Западној Европи, 

почиње озбиљнији рад на едукацији тренера у разним спортовима.  

Што се тиче фудбала (Ам. – Soccer) у Северној Америци, према подацима из 

2000-те године било је преко 17,5 милиона регистрованих играча, а од тог броја преко 

7,5 милиона су били узраста до 12 година. Ови подаци делују фасцинантно, али 

према истраживању "Time" магазина из 1999-те године више од 73% деце узраста до 

13 година престаје активно да се бави спортом у Америци!  

Чињеница је да данас постоје бројни квалитетни програми за млађе категорије 

играча и сваки тренер мора да има одговарајућу лиценцу за рад издату од Америчке 

фудбалске федерације (USSF). Најпознатији програм је US youth soccer player 

.............. 

http://blogs.forbes.com/stevensalzberg/
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development model (Амерички развојни програм фудбала за младе) који је осмислила 

група најеминентнијих стручњака из области спорта. Програм је предвидео рад са 

узрасним групама од 6 до 18+ година и у том распону сви аспекти рада са младим 

спортистима су квалитетно обрађени, међутим, једно упутство из тог програма за 

играче 18+ илустративно говори у ком правцу се од играча очекује да иду:  
 

"Играчи морају бити изложени таквом окружењу у игри и на тренингу које 

ће тестирати њихове менталне, физичке и техничке способности до 

крајњих граница". (US youth soccer player development model, 98, 2012). 
 

Из наведеног упутства је сасвим јасно да се играчи припремају за професионално 

бављење фудбалом које подразумева максимално ангажовање њихових свеукупних 

психо-физичких потенцијала, а које са собом носи и доста ризика по здравље играча. 

Иако Америчка фудбалска федерација (USSF) спада међу старије (основана 1913 

године), фудбал праву популарност стиче после 1994 године када је Америка била 

домаћин 15-ог Светског првенства. Професионална (MLS) лига је основана 1993 

године и за првих неколико година пословала је са губитком од 350 милиона долара, 

али визија и опредељење власника лиге и у таквој ситуацији јасно се одсликавала у 

изјави Комесара лиге Doug Logan-а из 1998 године: 
 

"Имамо стабилне инвеститоре који верују да је ово паметна, трезвена, 

дугорочна инвестиција. Имамо чврст пословни план којег се држимо и тај 

план је појачан сазнањем да наши финансијери улажу и даље".  (Trecker, 1998).  
 

Дакле, фудбал у Северној Америци (и шире, нажалост) је само један бизнис више 

и власници у њему виде инвестицију, док су играчи, тренери и остали запослени у тој 

индустрији само средства да власници дођу до профита. Такав однос снага у 

америчком спорту доводи до редовне појаве такозваног Lockout-a (престанак рада 

клубова инициран од стране менаџмента док је у току спор са играчима), јер се око 

поделе плена сукобљавају милијардери (власници) са милионерима (играчи), док су 

главни "потрошачи" – верни навијачи, гледаоци и симпатизери – запостављени. 
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15.3       Стручни и педагошки рад у земљама бившег Источног блока  
 

Захваљујући напредним научним сазнањима из области физиологије, 

биомеханике, педагогије спорта и других наука, у раздобљу од 1956 до 1988 године 

светски спорт је био под доминацијом земаља Источног блока. Систематични приступ 

изучавању тренажног процеса довео је до револуције у спортским наукама и 

стварања нових професија које су биле усмерене на стицање нових сазнања о 

вежбању. Наравно, све то је било могуће због опредељености и политике тих држава 

да путем спорта промовишу своју политичку идеологију и систем. Из тих разлога 

настао је такозвани Државни систем управљања спортом, који је имао бројне 

позитивне стране, али и неке негативне.  

Позитивне стране су свакако биле:  
 

 Велики развој науке и научних дисциплина везаних за спорт 

 Масовност 

 Значајно учешће жена у спорту 

 Значајно учешће омладине у спорту итд. 
 

Најзначајнија негативна страна овог система је била употреба недозвољених 

стимулативних средстава, те политизација спорта. Распад Совјетског Савеза, 

представља почетак краја овог система организације спорта, иако је он у одређеном 

облику још увек присутан у неким земљама.  

Данас, у већини ових земаља долази до промене система организовања спорта 

који под утицајем друштвено-политичких промена све више попримају облике 

комерцијалних и клупских система. Многе земље бившег Источног блока су сада 

пуноправне чланице Европске Уније и сва подручја живота и рада  су ускладиле (или 

то још увек чине) са законском регулативом Уније.  

Опет, остале земље бившег Источног блока на челу са Русијом, данас су 

праламентарне демократије и налазе се у процесу транзиције који у области спорта 

протиче уз доста потешкоћа и нерешених проблема, као што су питања власништва 

клубова, спортских објеката, недостатка новца, проблематичних приватизација итд.  

Управо оваква комплексна ситуација у области спорта у наведеним земљама 

представља тешкоћу за јасније сагледавање стручног и педагошког рада у спорту. 
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 Обзиром да се спорт у тим земљама увелико трансформише у професионални и 

клупски систем, вероватно је да стручни и педагошки рад функционише по 

принципима тих система, тј. да су све активности усмерене на остваривање спортског 

резултата и профита.  

Посебно место у анализи стручног и педагошког рада припада Кини која није 

припадала Источном блоку и једна је од ретких преосталих комунистичких земаља. 

Кина се први пут у пуном капацитету појавила на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 

1984 године. Од тада бележи константан напредак у броју освојених медаља који је 

кулминирао у Пекингу 2008 године када је Кина, као најуспешнија нација, освојила 

укупно 100 медаља (51 златну, 21 сребрну, 28 бронзаних). Познато је да је Кина 

данас најистакнутији представник државног система организовања и функционисања 

спорта. Осим тога што држава у потпуности контролише све аспекте функционисања 

спорта, значајно је указати на чињеницу да армија спортиста од најмлађег узраста, у 

разним спортовима вежбају под стриктним надзором тренера и инструктора. Према 

неким изворима, за поједине спортове се врши рана селекција и деца се шаљу у 

специјализоване државне спортске установе где бивају подвргнути дугогодишњем 

стриктном режиму тренинга и начина живота, како би једног дана прославили своју 

земљу. Наравно овакав начин "стручног и педагошког" рада коси се са суштинским 

принципима и етиком спорта, али општепозната је чињеница да спорт у стварности 

никада није био у потпуности одвојен од утицаја политике. 

 

               

 

Слика 11. Ye Shiwen (16 год.) - запањила је свет пливања на ОИ Лондон 2012 
светским рекордом на 400м мешовито када је задњих 50м пливала брже од времена 
америчког шампиона Ryan Lochte-а у истој дисциплини (фото: AFP). 
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На крају овог поглавља, треба напоменути да је наша земља већ дужи низ година 

у економској кризи која се наравно негативно одразила (нажалост, одражава и даље) 

на све аспекте живота, па тако и на област спорта. Некада је стручни и педагошки рад 

у нашем спорту био темељан и заснован на хуманијем приступу, док се данас за исти 

то не може тврдити. Можда ће побољшање донети и недавно донети Закон о спорту, 

који поред неких мањкавости (власничка структура клубова и објеката) доста широко 

и хумано сагледава феномен спорта, иако морамо сачекати стварну потврду и 

стриктну примену истог у пракси. 

У нашем Закону о спорту се каже: "Бављење спортом мора бити хумано, 

слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и 

друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, 

независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим 

грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, 

степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство" (Закон о спорту 

Републике Србије, члан 4, 2011).  

Ако поредимо стручни и педагошки рад у нашој земљи са стручним и педагошким 

радом у раније поменутим земљама и регијама света, може се рећи да постоје 

одређене сличности али и разлике. За савремени спорт код нас се може рећи да 

представља својеврстан микс свих наведених система спорта у свету. Управо од 

система организовања спорта у некој земљи директно зависи и начин спровођења 

стручног и педагошког рада. Најпопуларнији и највише заступљени спортови у нашој 

земљи (фудбал, кошарка, одбојка, ватерполо, рукомет...) у вишим ранговима 

такмичења најчешће су у потпуности професионализовани и имају доста сличности 

са клупским и комерцијалним системом спорта. Стручни рад у тим системима, као 

што је раније напоменуто, првенствено је усмерен на максимално искоришћавање 

психо-физичких потенцијала спортиста ради остварења спортског резултата 

(профита).  

Са друге стране, исти ови спортови, као и они који су мање заступљени, 

функционишу на потпуно аматерској основи уз подршку државе и/или локалних 

заједница, што указује на сличност са државним системом спорта. Истина у нашем 

облику државне интервенције нема директног уплитања државе у стручни рад у 

смислу стриктне ране селекције спортиста ради постизања резултата "за државу".  
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Стручни рад у овом делу нашег спорта би требало да спроводе спортски 

стручњаци и стручњаци у спорту, међутим, прилично често то није случај, посебно у 

нижим ранговима такмичења. Врло је занимљива категорија врхунског спорта код нас, 

за који би се могло рећи да у доброј мери има карактеристике државног система 

спорта, јер се ту најчешће ради о спортовима који нису много заступљени (веслање, 

стрељаштво, теквондо, стони тенис и сл.) и који би тешко "преживели" без помоћи 

државе, а где спортисти својим резултатима значајно доприносе промоцији наше 

земље на највећим такмичењима. Стручни и педагошки рад у овом сегменту спорта је 

од изузетне важности и чињеница је да се он код нас спроводи на квалитетан начин, 

иако наши спортски стручњаци, за разлику од колега са Запада, раде у више него 

скромним условима.  

Такође, треба поменути и да се наш школски систем спорта драстично разликује 

од школског система спорта на Западу где он представља "регрутни центар" 

професионалних лига или богатих клубова. Стога се разликује и стручни рад, који код 

нас спроводе професори и наставници физичког васпитања, на једној хуманој основи 

уз уважавање свих педагошких принципа, док се у школском систему спорта на 

Западу примењује тренажна технологија и методика блиска професионалном спорту 

(максимална и субмаксимална оптерећења, селекција...).   

Ако се у компаративном смислу узме само стручни и педагошки рад у фудбалу у 

нашој земљи са већ поменутим регијама (државама) света, може се рећи да постоје 

две опште заједничке црте: 

 

 У млађим узрасним категоријама (од 6 до 18 год.) углавном се примењују 

квалитетни развојни програми који уважавају психомоторни, когнитивни и 

афективни развој спортиста и примену педагошких принципа. 

 

 У сениорској категорији – играчи су углавном професионалци који су 

подвргнути максималним и субмаксималним оптерећењима, односно од њих се 

тражи да обављају свој "посао" онако како им се наложи.  

 

На крају, може се рећи да је свим искреним спортским стручњацима у нашем 

фудбалу у интересу да у пуном капацитету заживи Закон о спорту, који прописује: 
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"Стручни рад у спорту, у спортским организацијама које су чланови националног 

гранског спортског савеза, могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове 

предвиђене овим законом и поседују дозволу за рад предвиђену правилима 

надлежног националног гранског спортског савеза и правилима међународног 

спортског савеза. Стручни васпитно-образовни рад са децом могу обављати само 

спортски стручњаци који имају одговарајуће образовање у области физичког 

васпитања и спорта, у складу са законом". (Закон о спорту Републике Србије, члан 25, 

2011).    
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Испитна питања – поглавље 15 
 
 
 

1. Које су основне карактеристике стручног и педагошког рада у земљама 
западне  Европе?  
 

2. Које су основне карактеристике стручног и педагошког рада у Северној 
Америци?     
 

3. Које су основне карактеристике стручног и педагошког рада у земљама 
бившег Источног блока?    

 
4. Наведите две опште заједничке црте у стручном и педагошком раду у 

фудбалу у нашој земљи и у другим регијама (државама) света.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Педагошки рад у фудбалском клубу 
 

 115 
 

 
 
Литература 

 

Balyi, I. & Hamilton, A.E. (1999). Planning of training and performance. British 
Columbia’s Coaching Perspective, 3, 6–11. 

Bompa, T. (1999). Periodization: Theory and methodology of training (4th ed.).  
Champaign, IL: Human Kinetics. 

Чокорило, Р. (2001). Конститутивне категорије педагогије спорта. Педагогија, 39 (2), 
42-49. 

Галић, М. (2010). Педагошки рад у савременом спорту. Београд: Бојс. 
 
Ewing, M., & Seefeldt, V. (1990). American Youth Sport Participation. North Palm Beach: 
Sporting Goods Manufacturers Association. 
 
Faubert, J. & Sidebottom, L. (2012).  Perceptual-Cognitive Training of Athletes. Journal of 
Clinical Sport Psychology, 6, 85-102. 

Franks, I.М., Miller, G. (1986). Eyewitness testimony in sport. Journal of Sport Behavior,  
9(1), 38 - 45. 

Franks, I.M. (2002). Evidence-based practice and the coaching process. International 
Journal of Performance Analysis in Sport, 2(1), 1-5. 

Frost, J.L. (2009). Characteristics Contributing to the Success of a Sports Coach. The Sport 
Journal. 12(1). ISSN: 1543-9518. 

Haag, H. (1989). Research in ‘sport pedagogy’: One field of theoretical study in the science 
of sport. International Review of Education, 35(1), 5–16. 

Илић, В. (2010). Систем и организација спорта. Београд: Академија фудбала. 

Илић, М. (2003). Педагогија спорта. Бања Лука: Центар за спорт. 

Isidori, E. (2009). Outline of sport pedagogy. Roma: Aracne editrice. 

Кастратовић, Е. (2004). Основе менаџмента са менаџментом у спорту, Београд: 
Институт за развој малих и средњих предузећа. 

Laird, P., Waters, L. (2008). Eyewitness Recollection of Sport Coaches. International 
Journal of Performance Analysis in Sport, 8(1), 76-84. 

Martens, R. (1990). Successful Coaching. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

http://www.getcited.org/pub/100505083
http://www.getcited.org/?PUB=100505083&showStat=References&DV=9
http://www.getcited.org/?PUB=100505083&showStat=References&DV=9&DI=1
http://www.ingentaconnect.com/content/uwic/ujpa
http://www.ingentaconnect.com/content/uwic/ujpa
http://www.thesportjournal.org/article/characteristics-contributing-success-sports-coach
http://www.ingentaconnect.com/content/uwic/ujpa
http://www.ingentaconnect.com/content/uwic/ujpa


Педагошки рад у фудбалском клубу 
 

 116 
 

 

Mero A., Vuorimaa, T. and Hakkinen, K. (eds) (1990). Training in Children and Adolescents. 
Jyvaskyla, Finland: Gummerus, Kirjapaino, Oy. 

Покрајац, Б. (2007). Психологија спорта. Београд: Академија фудбала. 

Salzberg, S. (26.11.2011). Football is corrupting Аmericas universities: it needs to go. 
Нађен 22.11.2012., http://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2011/11/26/ 

Статут Савеза за школски спорт Србије. (2011). Службени гласник РС, бр. 24/2011. 

Stewart, C, C, & Sweet, L., (1992). Professional Preparation of High school Coaches: The 
Problem Continues. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 63(6), 75-79. 

Томић, М. (2006). Основи спортске организације. Београд: ЗУНС. 

Trecker, J. (1998). Soccer gets its foot in the door. Sport Business Journal, 1(6), 19-21. 
 
Милојевић, А., Комленић, М. (2002). Моторичко учење. Теме, 3, 359-369.  

Закон о спорту Републике Србије, (2011). Службени. гласник РС, бр. 24/2011 

US youth soccer player development model (02.02.2012). Нађен 27.10.2012., 
http://www.usyouthsoccer.org/news/us_youth_soccer_debuts_player_development_model/ 
 

Шурбатовић, Ј. (2012). Менаџмент у спорту. Београд: Центар за инвестиције и 

предузетништво, у припреми за штампу. 

Ward, P., Hodges, N.J., Williams, A.M. and Starkes, J.L. (2004). Deliberate practice and 
expert performance: defining the path to excellence. In A.M. Williams and N.J. Hodges 
(eds) Skill Acquisition in Sport: Research, Theory and Practice. London: Routledge, 231–
258. 
 
Wein, H. (2001) Developing Youth Soccer Players: Coach Better with the Soccer 
Development Model, Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

 

 


	Садржај
	1. Предговор
	2. Увод
	3. Основе педагошког рада
	4. Значај стручног рада за успешан рад фудбалског клуба
	5. Постављање организационе структуре стручног тима у клубу
	6. Основне функције менаџмента фудбалског клуба
	7. Израда плана и програма стручног рада
	8. Анализа стручног рада
	9. Програм педагошког рада
	10. Васпитни и образовни задаци
	11. Начин реализације постављених задатака
	12. Подела одговорности
	13. Разлике приступа у стручном раду са различитим категоријама спортиста
	14. Разлике приступа у педагошком раду са различитим узраснимкатегоријама спортиста
	15. Упоредна анализа принципа организације стручног и педагошког рада у свету и код нас
	Литература

