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ПРЕДГОВОР 
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1. Предговор 
 

 

Циљ наставног предмета СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
СПОРТА је да омогући студентима да сазнају теоријске и 

организационе основе система спорта како би се што 

спремније укључили у стручни део студија и да стечена 

знања користе у разумевању подручја спорта и његових 

осталих појавних облика. 

 

Кроз наставу на овом предмету студенти ће се упознати са 

основним појмовима из ове области као и првим појавним 

облицима и развојем спорта. Ова сазнања биће коришћена 

ради указивања на изворне форме из којих је настао 

савремени спорт. 

 

У склопу разматрања система спорта биће изнете основе 

теорије о системима примењене на област спорта и 

објашњена структура организовања и међусобна повезаност 

елемената спортских система са објашњењем њихових 

функција, као и преглед врста спортских система и њихова 

заступљеност на глобалном плану. У оквиру градива 

обрађени су и неки од актуелних проблема савременог 

спорта и изнесена одређена разматрања о тенденцијама 

даљег развоја савременог спорта.  

 

Градиво је у потпуности прилагођено студентима високих 

школа струковних студија (виших школа) са жељом да се 

омогући што боље разумевање и савладавање изложене 

материје. 
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ПОГЛАВЉЕ 2 

ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ О СИСТЕМИМА 
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2. Основе теорије о системима 
 

 
Појам система 
 

У свакодневном животу у употреби је велики број израза и 

одредница које се у различитим контекстима употребљавају 

заједно са појмом "систем" (гр. systema – саставити, 

поставити, саставити у целину), као што су друштвени 

систем, политички систем, привредни систем, школски 

систем, систем такмичења, систем игре, итд. што оставља 

извесне недоумице око значења овог појма.  

 

У општој теорији система постоји већи број дефиниција, 

тако да се може рећи да је систем: 

 

� скуп независних међусобно повезаних елемената 

који чине целину; 

� скуп компонената организованих са циљем 

остваривања одређене функције или групе 

функција; 

� скуп елемената који чине интегралну целину у 

склопу које се врше одређене функције (процеси); 

� скуп узајамних и условљених компонената 

(подсистема) који чине целину уједињени 

правилима међусобне интеракције; 

 

Сваки систем има своје карактеристике, структуру и 

функције. 
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Карактеристике система 
 

� Постојање подсистема (елемената); 

� Функционисање елемента система у складу са 

циљем; 

� Везе између елемената система; 

� Међузависност елемената система и система са 

окружењем; 

� Потреба за постојањем организационог система. 

 

Врсте система 
 

Класификација система може се вршити на основу више 

елемената, као што су: 

 

� начин настајања: природни-биолошки, технички, 

организациони итд. 

� сложеност: прости и сложени 

� карактер: статички (непроменљиви) и динамички 

(променљиви) 

� понашање: детерминистички-предвидљиви и 

стохастички-непредвидиви 

� повезаност са окружењем: отворени (интеракција 

са окружењем) и  затворени (окружење не делује 

на њих). 

 

Структура система 
 

Структуру система чини скуп елемената који су међусобно 

повезани, тј. имају заједничко обележје које их чини делом 

система.  
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Осим међусобне повезаности, елементи система могу бити 

повезани и са околином, тј. могу бити под њеним утицајем 

или утицати на њу. 

  

Карактеристика структуре сваког система је и могућност 

њене адаптације на дејства околине система, што 

омогућава функционисање система и у случајевима 

променљивих утицаја околине. Ови спољашњи фактори 

који утичу на систем називају се улазним величинама 

(улазним варијаблама - променљивима) система. 

 

Структура система зависи од његовог циља, па се и 

структура дефинише у односу на ове утицаје. 

 

 

 СИСТЕМ (S) 

 

 

 

 

 

 

P1,P2...Pn – Подсистеми или компоненте система 

УЛАЗ - улазне варијабле, променљиве вредности из окружења 

ИЗЛАЗ - циљ односно резултат деловања система 

 

 

Системски приступ карактерише свеобухватно посматрање 

појава и предмета и њихове интеракције са околином што 

омогућава да се на основу стечених искустава, управља 

развојем, функционисањем система и оптимизовањем 

његових процеса. 

   
УЛАЗ 

 
ИЗЛАЗ 

P2 

Pn P3 

P1 
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Формулисање општих законитости понашања система 

омогућило би пренос стечених знања и искустава са једног 

система на други и лакше управљање њима. Применом 

науке о системима у област спорта, долазимо до закључка 

да се и спорт може посматрати као систем.  

 

На основу дате класификације спорт се може окаракте-

ристати као сложен, динамичан и отворен систем. Потреба 

за увођењем науке о системима у област спорта проистиче 

из потребе да се на савремен начин изврши организација 

његових елемената, ради адекватне оптимизације система 

и постизања задатог циља.  
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Испитна питања - поглавље 2 
 

 

 

1. Дефинишите појам система. 
 
2. Шта су карактеристике сваког система? 
 
3. На основу којих елемената се може вршити    

класификација система? 
 
4. Шта чини структуру система? 
 
5. Како се може окарактерисати спорт као систем? 
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ПОГЛАВЉЕ 3 

ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА У СПОРТУ 
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3. Дефиниције основних појмова у спорту  
 

 

3.1. Појам спорта и физичке културе 
 

Први корак у схватању грађе која се проучава мора бити 

дефинисање значења појмова и њихових терминолошких 

одредница. Може се рећи да у данашњој теорији спорта 

постоји известан степен недоречености и нејасноћа око 

тумачења одређених кључних појмова и термина везаних за 

ову област. Ове стручне недоумице су последице скора-

шњих промена у домаћој терминологији у области спорта. 

 

У свакодневном животу се, сусрећемо са мноштвом 

термина као што су физичка култура, физичко вежбање, 

физичко васпитање, рекреативни спорт, такмичарски спорт, 

масовни спорт итд. Случајеви погрешне употребе термина 

су уобичајена појава, али оно што је забрињавајуће и чему 

се сваки спортски стручњак мора супротстављати, су 

последице које настају деловањем које настаје као 

резултат оваквих грешака. 

 

Основна терминолошка недоумица настаје из писаног и 

неписаног консензуса да се некадашњи термин физичка 
култура, (који се грешком везује за еру социјализма а 

иначе је француског порекла) замењује термином спорт.  

 

Већина аутора дефинише да је физичка култура део 

опште културе, свеукупност материјалних и духовних 

достигнућа у овој области, усмерених физичком развитку и 

подизању здравља човека. 
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Не улазећи у дубље разматрање проблематике ових 

терминолошких промена окренућемо се прецизнијем 

дефинисању појма спорта. 

 

Спорт се може дефинисати као извођење физичких 
активности појединаца или група, односно такмичење 
са собом или другима у оквиру утврђених правила и 
система, из разлога задовољења личних потреба или 
очувања и побољшања здравља, постизања спортског 
успеха и превазилажења постојећих резултата. 

 

Основно обележје спорта је такмичење. У спорту се 

такмичи са даљином, временом, препрекама, против-

ницима, али и са собом. Тежња ка максималним достигну-

ћима и континуирани тренажни процес су његове битне 

одлике (Илић, 1994). 

 

Једнo од битних обележја спорта свакако представља и 

спортски дух кога карактеришу следећи елементи: 

 

• Етика 

• Фер-плеј 

• Здравље 

• Толеранција 

• Карактер и образовање 

• Радост и забава 

• Тимски рад 

• Посвећеност 

• Поштовање правила и закона 

• Поштовање себе и других учесника 

• Храброст, заједница и солидарност 



страна 16. 

3.2. Физичка вежба 
 

Физичка вежба представља основни чинилац процеса 

физичког вежбања. Она представља извођење одређених 
покрета у циљу одржавања, развијања или усаврша-
вања физичких и функционалних  способности и 
физичког развоја уопште. 
 

У ширем смислу може се рећи да је физичка вежба скуп 

појединих покрета који се унапред не могу одредити а који 

се такође изводе са одређеним циљем. Овакве примере 

срећемо у спортским играма, смучању, борилачким спорто-

вима и слично. 

   
3.3. Физичко вежбање (Тренинг) 

 

Физичко (телесно) вежбање је процес развијања вештина, 

навика и способности, односно вишеструко поновљање 
физичких вежби. Помоћу физичког вежбања остварују се 

одређене функционалне промене у организму. У данашњој 

спортској пракси користи се термин  "тренинг", уместо 

термина  "физичко вежбање".  Овај термин преузет је из 

енглеског језика и примењује се у читавом свету. Енглеска 

реч "training",  значи: обучавање, вежбање, настава.  

 

3.4. Физичко васпитање и образовање 
 

Физичко васпитање представља планску и систематску 

активност, којом се путем физичког вежбања, ствара 

свестрано (физички) развијена личност. Саставни део овог 

процеса је и физичко образовање, током којег се стичу и 

усавршавају основна моторна знања и вештине.  Ове 
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активности реализују се у оквиру школских наставних 

планова и програма. 

  

3.5. Такмичење 
 

Такмичење представља вид спортске активности у коме 

спортисти (такмичари) индивидуално или колективно 

покушавају да у оквирима спортске борбе и правила 

надмаше себе или друге. Такмичење представља битну 

карактеристику спорта. 

 

3.6. Рекреација (Рекреативни спорт) 
 

Термин "рекреација" потиче од латинске речи "re-creare" 

што значи "поново стварати, обновити, освежити, 

опоравити се".  

 

Спортска рекреација је слободно изабрана, ненаметнута 

активност, која се организује у слободном времену - 

доколици и својим активностима (физичким активностима и 

физичким вежбањем) и садржајима доприноси одмору, 

разоноди и подизању физичких, радних и здравствених 

способности.                 

 

У разним земљама можемо се срести са различитим 

терминима: Кондициони спорт, Спорт за све, Кретна или 

Физичка рекреација, Активна рекреација, Спортска 

рекреација, Рекреација. У нашој пракси најчешће се 

користе следећи термини: Спортска рекреација, Рекреатив-

ни спорт или само Рекреација. 
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Испитна питања - поглавље 3 
 

 

 

1. Дефинишите појам спорта. 
 

2. Дефинишите појам такмичења. 
 

3. Дефинишите појам физичког вежбања – 
тренинга. 

 
4. Шта је спортски дух и шта га карактерише? 
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ПОГЛАВЉЕ 4 

ПОЈАВА И РАЗВОЈ СПОРТА 
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4. Појава и развој спорта 
 

4.1. Појава првих облика спорта у старим 
цивилизацијама 
 

У раним периодима историје човека, у периоду првобитне 

заједнице, људи су били принуђени да из разлога опстанка, 

свакодневно обављају низ разних физичких активности: 

трчање, скакање, бацање камена или копља, пливање, 

пењање, итд. Ове континуиране физичке активности 

укључивале су целокупни локомоторни апарат човека, што 

је као повратну последицу имало постепено повећавање 

физичких способности човека.  

 

Са развојем свести наших предака, развијало се и сазнање 

да ће се ове активности боље и успешније изводити ако су 

претходно увежбане. У том периоду врши се и први пренос 
знања и искустава од старијих припадника људске 

заједнице на оне млађе. Ово су уједно и први корени и 

зачеци физичког вежбања и васпитања.  

 

У периоду када је човек захваљујући својим стеченим 

знањима и вештинама у такмичењу са природом у већем 

броју случајева излазио као победник и упоредо са 

побољшањем услова живота, јављају се и први облици 

другачијег такмичења, изражени у виду надметања 

(међусобног такмичења) чланова заједнице током разних 

свечаности и обреда магијског или војничког карактера. 

 

Даљи ток развоја људске цивилизације био је усмерен ка 

формирању класа и диференцијацији друштва на слојеве. 

Током овог периода ратови су били сталан извор 

материјалног богатства, што за последицу има пораст 
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значаја добре физичке припремљености војника. За 

постизање овог циља примењивани су различити системи 

физичког вежбања, који су углавном обухватали 

увежбавање војничких вештина и развој снаге, брзина, 

издржљивости и окретности. Стечене физичке способности 

и ратничке вештине провераване су у међусобним 

такмичењима. 

 

 

4.2. Спортска такмичења у античкој Грчкој и Риму 
 

4.2.1. Античка Грчка 
 
Током античког периода развоја људске цивилизације, 

настаје процват науке, културе и уметности. Све ово 

представља погодне услове и за развој физичког вежбања 

а може се рећи и спорта. У складу са духом и идејом 

античке  Грчке о  императиву  склада  између  ума  и тела 

(у здравом телу здрав дух) развија се грчки (хеленски) 
систем физичког вежбања који је обухватао широк спектар 

вежбања и категорија вежбача (у овом периоду постојале 

су чак и организоване дечије игре). То је било место где се 

рађао спорт, из разлога што су укупна збивања имала све 

карактеристике онога што садржи и савремени спорт:  

 

� младићи (такмичари) имали су свакодневна вежбања 

(тренинге) са одређеним садржајима (програми 

тренинга), којима су руководили посебни људи 

(тренери) на одређен начин (метод тренинга). 

� младићи (спортисти) учествовали су на унапред 

планираним такмичењима (систем такмичења), која 

су се одржавала на уређеним просторима (спортски 

терени) и према унапред утврђеним правилима. 
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� на такмичењима су судили посебно одређени људи 

(судије) и постојао је унапред утврђени систем 

награђивања победника и кажњавања оних који се 

нису придржавали правила. 

 

У склопу различитих верских свечаности и церемонија, 

одржаван је одређен број такмичења, која временом постају 

велике такмичарске манифестације, богатог и разноликог 

садржаја и бивају периодично одржаване у различитим 

крајевима Грчке.  Свакако најпознатије међу њима биле су 

Олимпијске игре, које су одржаване у месту Олимпија, и 

трајале скоро дванаест векова. 

 

У склопу друштвених и политичких промена у Грчкој, 

првобитни идеали физичке снаге и храбрости, као и 

потреба хармонијског развоја тела и духа постепено се 

напуштају у корист изградње духовне стране личности. У 

овом периоду је било све више професионалних атлета 

(спортиста), који су се посвећивали само тренингу и 

такмичењима и који су егзистенцију обезбеђивали од 

награда и привилегија.  

 

Управо из тог разлога вршена је строга селекција младих 

људи, односно бирани су најдаровитији и најснажнији, који 

су се накнадно бавили искључиво физичким вежбањем, па 

се може рећи да је на тај начин стварана класа 

професионалних атлета, односно да се тада појавио 

"занат" такмичара.      

 

Појава професионалних атлета и стварање посебног 

друштвеног слоја, који је егзистенцију обезбеђивао 

учешћем на разним свечаним играма (такмичењима) и 

добијањем великих награда након остварених победа, 
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уздрмала је институцију Олимпијских игара и других 

сличних такмичења у Грчкој, упркос најмудријим начелима 

и правилима.  

 

Тренинг будућих професионалних атлета отишло је у другу 

крајност, јер су под руководством тренера подвргавани 

напорном  систему вежбања, које је имало за циљ да 

створи јаког, снажног, брзог и издржљивог борца, који ће 

побеђивати снагом, окретношћу, али и преваром.  

 

Такмичења излазе из оквира уских друштвених слојева и 

све више постају забава најширих друштвених слојева, који 

нису имали ни основно граматичко, музичко и гимнастичко 

образовање.  

 

 
4.2.2. Стари Рим 

 

Тенденција опадањa значаја и утицаја Олимпијских игара 

наставља се и појавом Римског царства, изграђеног на 

темељима Грчке државе. Иако су у бити задржани неки 

елементи Грчког система физичког вежбања и васпитања, 

главни акценат се ставља на забаву ширих друштвених 

слојева становништва - хлеба и игара (лат. - panem et 

circences).  

 

Рим, као држава изразито војничког карактера, свој систем 

васпитања и физичког вежбања усмерава је управо у том 

смеру. Иако је постојао велики број атлетских дисциплина, 

тежиште вежбања и такмичења помера се ка циљу форми-

рања здравог и способног војника, али образовањем про-

фесионалне војске, физичко вежбање интензивно губи на 

значају. 
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Такмичења попримају сасвим другачији карактер и у ту 

сврху се граде огромна здања, циркуси и амфитеатри, 

намењени одржавању јавних игара и такмичења. Главне 

дисциплине су трке кочија и борбе гладијатора.  

 

Међутим и поред својих негативних страна, значајно је 

даље постојање и неговање такмичења, која преносе 

традиционално наслеђе такмичења античке Грчке и својим 

достигнутим искуствима послужиће у каснијем периоду као 

основе за појаву и развој модерног спорта. 

 

 

4.3. Спортска средњевековна такмичења 
 

Упоредо са опадањем моћи Римске државе и појавом 

хришћанства, смањује се и значај и распрострањеност 

физичког вежбања и такмичења. У периоду феудализма 

једино је физичка припрема витезова-племића имала 

организован карактер, у оквиру система васпитања деце из 

владајуће класе.        

 

Такмичења на витешким турнирима су од витезова 

(такмичара) захтевала добру физичку увежбаност (систе-

матски тренинг), развијану под руководством посебних 

специјалиста за вештине (тренери), а надметања су се 

одвијала према утврђеним правилима уз присуство судија. 

 

Може се рећи да је ова целокупна активност имала све 

одлике и обележја које данас поседује савремени спорт. То 

значи да су витешки турнири били оно што су данас 

спортска такмичења, односно да су чували и даље 

развијали такмичарску (спортску) традицију античког света 
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преносећи је у ново доба као неопходну основу модерном 

спорту. 

 

 

4.4. Појава модерног спорта и обнављање ОИ 
 

У економском погледу, XIX век карактеристичан је по 

снажном развоју индустријске производње. Током XIX века 

и првих двадесетак година XX века поједини облици спорта 

развили су се и проширили у готово у све земље.  

 

У овом периоду јављају се национални покрети гимнастике, 

спорта и школског физичког васпитања, док се настанком и 

развојем урбаних средина, повећава и број спортиста, 

клубова и спортских објеката. 

 

Током овог периода долази до развоја структуре и 

организације спорта и оснивања већег броја међународних 

спортских федерација и асоцијација. 

 

Након бројних покушаја, крајем XIX века стекли су се 

услови за обнављање Олимпијских игара. Највише заслуга 

свакако припада француском дипломати, барону Пјеру де 

Кубертену.  

 

На Међународном спортском конгресу, одржаном 1894. 

године у Паризу донета је одлука о обнављању Олимпиј-

ских игара, основан је Међународни олимпијски комитет, а 

за место одржавања првих модерних Олимпијских игара 

изабрана је Грчка. 
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Испитна питања - поглавље 4 
 

 

 

1. У ком периоду историје и у ком облику се јављају 
први облици спорта? 

 

2. Које су основне карактеристике грчког-хеленског 
система вежбања?  

 
3. Које су основне карактеристике спорта у римског 

периоду? 
 

4. У ком историјском периоду долази до појаве 
модерног спорта и обнављања Олимпијских 
игара?  
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ПОГЛАВЉЕ 5 

САВРЕМЕНИ СПОРТ 
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5. Савремени спорт   
 

5.1. Развој савременог спорта 
 

Глобално посматрајући, може се запазити широка лепеза 

разних система организације спорта. Ова разноликост 

система и организације спорта у свету је последица утицаја 

одређених историјских, гео-политичких, социјалних и 
економских фактора.  

 

Спорт, који је у суштини друштвена појава није ни могао 

остати изван сфере ових утицаја. Из тог разлога значајније 

разлике у степену и нивоу економског, политичког и 

друштвеног развоја различитих подручја у свету (конти-

нената, региона, држава итд.)  условиле су настанак и 

развој различитих система организовања спорта.  

 

У периоду краја XIX и почетком XX века, европски 

континент а нарочито Енглеска, тада једна од најразви-

јенијих и утицајних земаља, бива захваћен снажним тала-

сом индустријализације и модернизације. Долази до 

значајних промена у начину живота, побољшању услова за 

рад, дефинисању нових друштвених односа, демографских 

промена итд.  

 

Захваљујући технолошком напретку, слободно време и 
разонода, некада привилегија виших друштвених слојева, 

постали су приступачни и ширим масама становништва. 

Поред постојања слободног времена, постала су доступна и 

одређена средства за задовољавање неких других 
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животних потреба и задовољстава. Једна од њих била је и 

бављење спортом. 

  

Током овог периода, у урбаним срединама долази до 

експанзије организације такмичења у разним спортовима: 

фудбал, голф, крикет, трке коња итд. Такође, долази до 

стварања првих спортских клубова, претежно формираних 

на добровољној основи.  

 

Чланство у овим клубовима, углавном је било отворено за 

све припаднике друштва, мада се већ и тада оснивају и 

клубови затвореног типа, резервисани само за припаднике 

одређених друштвених слојева. 

 

Након ових почетних корака и оснивања локалних клубова, 

напори су били усмерени на стандардизовање правила 

такмичења, јер се неретко дешавало да су се у одређеним, 

често и суседним градовима и местима, спортска такми-

чења одвијала по различитим правилима. 

 

У овом периоду долази и до оснивања спортских асоци-

јација, националних и међународних спортских федерација 

(ФА Енглеска - 1863; ФИФА - 1904; ФИБА - 1932;  ИААФ - 

1912) и организација такмичења на разним нивоима. Оно 

што је карактеристично је да су ове федерације махом биле 

аматерске (изузимајући САД) и да су до 50-тих година 

имале руководећу улогу у спорту. 

 

Наредни период је поред даљег организовања и развоја 

спорта, обележен и снажним утицајем политичких фактора. 

Ера такозваног "хладног рата"  тј. планетарног сукоба два 

доминантна политички и војно супротстављена блока, 

оставила је дубоке трагове у спорту. И једна и друга страна 
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препознале су у спорту врхунско средство политичке борбе 

и пропаганде. Сукоби интереса и међублоковска нетрпе-

љивост јасно су се осликавале на спортским теренима, 

такмичењима и у спортским федерацијама, да би своју 

кулминацију достигле бојкотом Олимпијских игара у Москви 

(1980) и Лос Анђелесу (1984). 

 

У последњим деценијама XX века, долази до периода 

снажног утицаја економских фактора, интензивног 

развоја спортске индустрије и индустрије спортских услуга 

и растуће професионализације спорта. Упоредо са овим 

процесима јављају се и стални покушаји реафирмације 

основних принципа спорта. 
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Испитна питања – поглавље 5.1. 
 

 
 

1. Наведите факторе који су утицали на разлике у 
систему и структури савременог спорта. 

 
2.   Када и где се јављају зачеци клупског система 

организовања? 
 
3. Које су карактеристике организације спорта у 

периоду од средине до краја ХХ века? 
 
4. Које су карактеристике организације спорта у 

периоду од краја ХХ века до данас? 
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5.2. Систем и структура спорта 
 

Приликом разматрања спорта са аспекта теорије о 

системима морају се дефинисати елементи спортских 

система и сагледати делатности које омогућавају његово 

функционисање, тј. омогућавају обављање спортских 

активности.  

 

Као што је наведено у претходним поглављима спорт 

представља отворен, динамичан и сложен систем који се 

састоји од великог броја елемената (подсистема). 

 

Укључивањем других друштвених делатности и области, 

спорт је прерастао у комплексан и сложен систем, што 

задаје извесне потешкоће у прецизном дефинисању 

његових елемената, тако да је неумитна последица да ће 

већ у наредном периоду постојати нешто што је ново и што 

је овом приликом изостављено. 

 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ У СИСТЕМУ СПОРТА  
 

 
5.2.1. Учесници у спорту (Спортисти) 

 

Спортиста (Аthlete – енг; од грчког Athlos – такмичење и 

Аthlon – награда) је лице које учествује у спортским 

активностима (тренингу, такмичењу, спортским манифе-

стацијама и приредбама итд.) и раду аматерских, профе-

сионалних или образовних спортских организација.  

 

Спортским активностима спортисти се могу бавити профе-
сионално и аматерски. Професионални спортисти баве се 
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спортским активностима као својим занимањем, и остварују 

новчане приходе и сва права из области социјалног и 

здравственог осигурања.  

 

Спортиста аматер, са друге стране, не прима новчану 

надокнаду за своје бављење спортским активностима које 

не представљају његово основно занимање, већ слободну и 

добровољно изабрану активност. 

 

 
5.2.2. Кадрови у спорту 

 

Савремени спорт данас представља сложени мултидисци-

плинарни систем који у себи инкорпорира велики број 

друштвених области. За адекватно функционисање и развој 

оваквог система потребни су адекватни људски ресурси тј. 

стручно оспособљен кадар. 

 

Посматрајући делатности и елементе спортског система, 

према функцијама које обављају и областима рада може се 

издвојити неколико категорија кадрова у спорту. Ова 

подела није свеобухватна и коначна већ за циљ има само 

истицање најзначајнијих елемената-кадрова.  

 

Може се рећи да се издвајају четири оквирне категорије 

кадрова у спорту: управљачи, менаџери, стручњаци у 
спорту и волонтери (Животић, 1999). 

 
У склопу функционисања спортског система издваја се 

категорија управљача (деоничари, власници, оснивачи, 

акционари итд). Ова категорија обухвата дугачку листу 

друштвених слојева и занимања, тако да се ова категорија 
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формира искључиво на основу њихове управљачке 

функције. 

 

Категорија менаџера обавља послове предвиђања, 

планирања, организовања, управљања људским ресурсима 

и контроле рада спортске организације.  

 

Стручњаци у спорту (из области комплементарних са 

облашћу спорта као што су лекари, психолози итд.) и 
спортски стручњаци (тренери) представљају веома битну 

карику у свакој спортској организацији, имајући у виду да су 

у непосредном и сталном контакту са учесницима у спорту 

(спортистима) и активно учествују у процесима тренинга, 

такмичења, опоравка итд. 

 

Прецизно дефинисање тачних назива звања спортских 

стручњака извршено је од стране Сектора за спорт - 

Министарства Омладине и Спорта РС, Правилником о 

номенклатури спортских занимања и звања. 

 

Иако су све категорије углавном професионално ангажова-

не у оквиру спортске организације, постоји и групација која 

својим добровољним радом (волонтери) доприноси 

функционисању спортске организације. 

 

Карактеристика садашњег тренутка у савременом спорту у 

нашој земљи је недостатак специјализованог и образованог 

кадра из области спорта, тако да смо сведоци да се у 

великом броју случајева на функцијама које захтевају 

стручан кадар налазе особе које по својим квалифика-

цијама не одговарају тим позицијама. 
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5.2.3. Спортске организације 
 

Спортска организација представља један од основних 

елемената спортског система и носиоца делатности у 

њему. Спортске организације се оснивају управо из разлога 

обављана спортских делатности а у циљу постизања 

спортског резултата, задовољавања личних потреба њених 

чланова и привлачења чланства. 

 

Важећим Законом о спорту, прецизно су дефинисани 

облици и циљеви оснивања и организовања спортских 

организација.  

 

"Спортска организација јесте организација која се  
оснива ради обављања спортских активности и 
спортских делатности, у складу са овим законом.“ 
(Закон о спорту РС, чл. 3. став 5.). 

 

Спортска организација је истовремено и елемент 

(подсистем) спорта и систем за себе, јер у себи садржи 

велики број елемената. Спортске организације могу се 

основати као удружења, предузећа или установе. 

 

Удружења (association; union - енгл.) настају слободним 

удруживањем грађана, који поседују неке заједничке 

интересе и имају потребу да те интересе остваре у 

сарадњи са другима. У великом броју случајева ова 

удружења су непрофитна, тј. остварени приход се 

инвестира у сопствени развој.  

 

Остварујући своје циљеве у области спорта ове органи-

зације остварују и неке шире друштвене интересе па често 
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бивају стимулисане од стране државе путем субвенција, 

бенефиција, пореских олакшица итд.  

 

Предузећа се оснивају са циљем остваривања профита 
коришћењем спортских ресурса. Профит се може остварити 

профитним активностима као што су продаја улазница, 

трансфери спортиста, маркетиншке делатности, изнајмљи-

вање спортских објеката, организација игара на срећу, али 

и пратећим активностима спортске индустрије (производња 

и продаја спортске опреме и реквизита) и на крају пости-

зањем спортског резултата који представља нови ресурс за 

даље генерисање профита. 

 

Функционисање и успешност спортске организације, било 

профитне било непрофитне, огледа се у њеној оптималној 

корелацији са окружењем. Као и сваки систем, спортска 

организација мора изградити своју организациону структуру 

на такав начин да она може одговорити свим изазовима 

окружења. 

 

Установе се углавном оснивају и финансирају од стране 

органа државе и функционишу у складу са важећим закон-

ским прописима (заводи, институти, музеји итд). 

 

 

ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СИСТЕМУ СПОРТА 

 

Делатности у систему спорта можемо дефинисати као све 

оне активности које имају за циљ омогућавање успешног 

функционисања спортског система. Имајући у виду да је 

постизање спортског резултата један од најважнијих (али 

не и једини) циљева у спортским системима, ове делат-
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ности се обављају са задатком обезбеђења оптималних 

услова за реализацију овог циља.  

 

 
5.2.4. Тренинг 

 

Тренинг (физичко вежбање) представља сложен процес 
развијања и учења вештина, навика и способности 
спортисте.  
 
Током тренажног процеса, применом одређених метода и 

средстава мењају се (трансформишу) функционалне, мото-

ричке, когнитивне и конативне карактеристике спортисте.  

 

Жељени резултат тренажног процеса је постизање опти-

малне спортске форме, тј. нивоа припремљености спорти-

сте са циљем остваривања спортског резултата. 

 

Савремени спортски тренинг, базиран је на примени 

мноштва научних метода и анализа као што су кибернетски 

модели, биомеханичке анализе, електронски апарати за 

дијагностику, медицинска средства опоравка итд.  

 

Теорија спортског тренинга је стручна и научна област, без 

чије примене у савременој спортској пракси нема врхунског 

спортског резултата. 

 

У самим почецима спорта, упоређујући две екипе или 

спортисте, победника су у великом проценту одлучивали 

воља и таленат. У спорту данашњице, као пресудни фактор 

намеће се способност тренера и спортисте да постигну што 

већу ефикасност тренажног процеса.  
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Велики број такмичења, представља огроман напор за 

организам спортисте, тако да је један од приоритетних 

захтева који се поставља пред тренере (стручне тимове) 

који планирају и организују тренинг, прецизно темпирање 

спортске форме и опоравак спортисте. 

 

 
5.2.5. Такмичења  

 

Такмичење представља облик спортске активности у 
коме се спортисти појединачно или групно надмећу сами 
са собом или са другима у оквирима спортских правила.  
 

У току спортских такмичења спортисти приказују своје 

способности и спортску технику, остварену током тренажног 

процеса, као и морално-вољне карактеристике своје лично-

сти. Тежња сваког спортисте је остваривање резултата, по-

беда противника, стицање признања и друштвеног статуса.  

 

Суштина такмичења је спортска борба тј. надметање. Циљ 

ове борбе је бити бољи од противника, победити друге, али 

и победити, односно надмашити себе. 

 

Систем спортских такмичења треба својим садржајем да 

омогући задовољење потреба свих учесника, да обухвати 

што шире друштвене слојеве (од локалног до националног 

нивоа) и да буде саставни део тренажног, образовног и 

васпитног процеса. 

 

Током такмичења остварује се и комуникација спортиста са 

публиком (гледаоцима). Спортска такмичења су мултиме-

дијски догађаји, праћени од стране свих врста медија. У 

данашње време такмичења су већином оријентисана на 
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остваривање профита и све организационе активности се 

одвијају у правцу привлачења што веће медијске пажње, 

спонзора и остваривање прихода од продаје улазница и 

осталих садржаја који се организују у време трајања 

такмичења. 

 

Успостављањем система такмичења доноси се одређени 

скуп правила (пропозиције), односно законитости по којима 

се такмичења одвијају. Дефинишу се време (календар 

такмичења) и распоред одигравања спортских борби и 

утакмица, систем бодовања и одређивања пласмана итд. 

За доношење ових правила одговорне су међународне 

спортске федерације и Међународни олимпијски комитет. 

 

Такмичења се могу класификовати према свом циљу и 
намени, карактеру, врсти система, територијалном 
нивоу организовања итд. У савременом спорту постоји 

више система такмичења.  

 

Подела такмичења према територијалном нивоу 
организовања 
 

Посматрајући структуру система такмичења на глобалном 

нивоу запажа се вертикална (хијерархијска) организација од 

нижег ка вишем нивоу, од националних (локална, 

регионална, републичка, државна) преко међународних 

(регионална, континентална и светска) такмичења до 

олимпијских игара. 

 
Национална такмичења 
 
Национална такмичења организују се у оквиру једне државе 

кроз облике организовања националних лига или национал-
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ног првенства, куп такмичења и такмичења по територи-

јалном принципу (општина, регион, република) као и 

квалификација за такмичења вишег нивоа. 

 

Основни нивои такмичења организују се на нивоу општине 

(општинска), града, региона (зонска и међуопштинска) и 

републике, уколико је у питању савезна држава или 

федерација. 

 

Националне лиге (првенства државе) организују се од 

стране националног савеза, који регулише услове 

такмичења (број учесника-клубова, начин бодовања итд). 

Основу овог такмичења чине клубови, који се међусобно 

такмиче по систему бодовања оствареног резултата 

(победа, пораз или нерешени резултат).  

 

Учесници ових такмичења су спортисти (клубови) одређени 

селекцијом на основу категоризације спортиста и обавезног 

учешћа и постинутих резултата у нижим ранговима 

такмичења.  

 

У оквиру државе може постојати више националних лига 

(прва, друга итд). Првенства државе у колективним 

спортовима одржавају се током целе године (са паузама), 

док се у индивидуалним спортовима одржавају једном 

годишње. Победник (или више њих) се у зависности од 

пропозиција квалификује за међународна такмичења. 

 

Национални купови су такмичења која се организују 

паралелно са националним првенствима и одржавају се по 

систему елиминације поражених из међусобних сусрета 

(претходним жребом изабраних) противника. Победник 
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националног купа може се квалификовати за међународна 

куп такмичења. 

 

У оквиру државе могу се одржавати и разни видови 

такмичења као што су школска такмичења (за школску децу 

и омладину у оквиру образовног система државе), и нека 

такмичења више ревијалног карактера, турнири, мемори-

јали, регате итд.  

 

Због смањене могућности државног финансирања спорта 

на локалном нивоу, овакви видови такмичења полако 

нестају. Изузетак су она такмичења која средства за своје 

одржавање успеју да обезбеде од спонзора или из буџета. 

 

Изузетак представљају САД у којима се највећа спортска 

такмичења одржавају у оквиру великих професионалних 

лига које послују као корпорације. 

 

Међународна (регионална, континентална, светска) 
 

Међународна такмичења одржавају се на нивоу региона, 

континента или на интернационалном-светском нивоу. 

Одржавају се под окриљем припадајућих спортских 

федерација, које као и у случају националних такмичења 

прописују услове учешћа и систем такмичења. 

 

Регионална такмичења одржавају се у складу са жељом и 

потребом земаља одређеног региона (балканско првенство, 

медитеранске игре, панамеричке игре, Копа либертадорес 

итд).  
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Такмичења која се организују у оквиру континената нази-

вамо континенталним такмичењима (Европски шампио-

нати, Азијске Игре, КОНКАКАФ куп итд.) 

 

Међународна такмичења могу се организовати и у оквиру 

специфичних интересних или струковних група. Такве врсте 

такмичења окупљају припаднике одређених друштвених 

група, занимања или верских или политичких опредељења.  

 

Као примере за оваква такмичења можемо навести: Универ-

зитетске игре-студенти, Радничке и Сеоске игре, такмичења 

инвалида итд. 

 

Међународна (интернационална) такмичења, организују се 

под окриљем светских федерација у одређеним времен-

ским размацима и представљају такмичења најбољих 

спортиста изабраних са такмичења одржаних по континен-

тима (светска првенства, светски купови, светске лиге итд). 

 

 

Интернационална 

 

Континентална 

 

Регионална 

 

Национална 

 

 
Слика 1. Подела такмичења према територијалном нивоу 

организовања 
 



страна 43. 

На европском континенту, али и у неким другим деловима 

света, присутна је тенденција преузимања модела амери-

чког система такмичења у професионалном спорту. 

 

Клубови постају све веће и све богатије организације које 

функционишу као предузећа и у циљу остваривања што 

већег профита оријентишу се ка оснивању регионалних 
или континенталних лига. 
 
Оваква такмичења окупљају само највеће и најбогатије 

клубове, који поседују врхунски квалитет, финансијску моћ 

и подршку спонзора (Лига шампиона, NBA лига).  

 
Олимпијске игре 

 

Олимпијске игре по пажњи медија и публике, броју и засту-

пљености спортова, учешћу спортиста и свом значају још 

увек представљају највећи светски спортски догађај и 

глобалну светску манифестацију.  

 

Некада стриктно оријентисане ка аматерском спорту, 

Олимпијске игре данас представљају огроман комерцијални 

догађај и прилику а остваривање великих профита. Надме-

тања за добијање организације Олимпијских игара предмет 

су велике пажње и жеље многих да се укључе у овај 

мултимилионски посао.  

 

Нажалост, високи трошкови и технолошки стандарди орга-

низације Олимпијских игара драстично су смањили круг 

потенцијалних организатора и онемогућили великом броју 

земаља да се равноправно укључе у процес кандидатуре.  
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Подела такмичења према циљу и карактеру 

 

У првом реду издвајају се званична (официјелна) такми-

чења, чији је главни циљ остваривање спортског резултата, 

пласмана, освајање трофеја. У ову групу се убрајају и кла-

сификациона такмичења, чији је циљ постизање пласмана 

који обезбеђује учешћа такмичара на такмичењима вишег 

нивоа (ранга), као што су квалификације за континентална 

и светска првенства или Олимпијске игре. 

 

Другу групу сачињавају такмичења забавног, хуманитар-
ног или ревијалног карактера, која се организују у циљу 

забаве спортиста и публике, остваривања прихода који је 

намењен у хуманитарне сврхе, промоције клуба или места. 

 
 
Подела према систему организације такмичења 
 
Такмичења се могу разликовати и према систему органи-

зације (правилима такмичења) и могу се организовати по 

куп систему (методом елиминације из међусобних сусрета 

такмичара или клубова) или лигашком систему (међусобни 

сусрети «свако са сваким» у оквиру првенства тј. лиге) или 

комбиновањем ова два система.  

 

 
5.2.6. Медицинска заштита 

 

Интензитет и обим психо-физичког напрезања спортиста у 

савременом спорту налазе се у сталном порасту и већ се 

приближавају се границама могућности људског организма. 

Као последица оваквих тенденција јавља се потреба за 
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стручном контролом психо-физичког стања спортиста у 

току, пре и после тренажног и такмичарског периода.  

 

У стручним тимовима свих врхунских клубова неопходно је 

присуство стручних лица која ће радити на превенцији, 

контроли здравственог стања и рехабилитацији повређених 

спортиста.  

 

Уобичајена пракса у клубовима је присуство спортских 

лекара, физиотерапеута и масера, али примери великих и 

успешних клубова показују неопходност присуства и стру-

чњака за физичку припрему спортиста, спортских психолога 

и педагога, стручњака за исхрану (нутрициониста) итд.  

 

Важан предуслов је наравно и присиство едукованог 

тренерског кадра са елементарним знањима и из ових 

области. 

 

 
5.2.7. Менаџмент у спорту 

 

Менаџмент у спорту се може дефинисати као свеукупност 

свих активности које се обављају ради омогућавања успе-

шног функционисања спортске организације и остваривања 

утврђених циљева. Све ове активности одвијају се у складу 

са принципима менаџмента: предвиђањем, планирањем, 

руковођењем, организовањем, управљањем људским 

ресурсима и контролом.   

 

Наведене активности, у овиру спортске организације, 

обављају спортски менаџери. Може се запазити да још 

увек постоји извесна количина неразумевања, јер се 

спортски менаџери често идентификују као лица која врше 
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куповину и продају играча. У савременим спортским 

организацијама, спортски менаџери представљају едукован 

кадар способан да врши велики број различитих функција 

на свим нивоима. 

 

 
5.2.8. Маркетинг у спорту 

 

Маркетинг данас представља једну од незаобилазних 

делатности у систему спорта. Обављањем маркетиншких 

делатности обезбеђују се преко потребна финансијска 

средства неопходна за функционисање спортских органи-

зација, али се у сврху остваривања додатног профита, могу 

комерцијално искористити постигнути спортски резултати. 

 

Имајући у виду податак да спортске организације више од 

половине прихода остварују управо маркетиншким делат-

ностима, може се сагледати важност и улога маркетинга у 

систему савременог спорта.  

 

Према једној од дефиниција, маркетинг је: процес плани-

рања и реализације концепција, цена, промоције и дистри-

буције идеја, роба и услуга у циљу размене добара на 

тржишту.  

 

Интензивним развојем спортске индустрије, стварањем и 

развојем тржишта спортских услуга и спортских прозвода 

дефинишу се и одређене маркетиншке категорије као што 

су: спортски потрошачи и произвођачи, спортско тржиште и 

спортски производ. 

 

Може се рећи да се у процесу спортског маркетинга, приме-

ном општих принципа маркетинга, спортски производ 
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(спортски резултат) од произвођача (спортиста) преноси ка 

потрошачу (публика) у оквиру спортског тржишта. 

 

 
5.2.9. Наука и технологија  

 

Посебан сегмент у систему спорта представља и развој и 

примена савремених научних и технолошких достигнућа у 

спорту. Појединци или тимови који имају бржи и лакши 

приступ најновијим научним достигнућима и имају вољу и 

знање да их примене, у великом проценту имају предност у 

односу на остале и по правилу остварују боље резултате. 

 

У оквирима специјализованих спортских института и 

лабораторија, свакодневно се долази до нових сазнања и 

производе се све ефикаснија медицинска средства за 

опоравак спортиста.  

 

Примена нових технолошких достигнућа у тестирању спор-

тиста, коришћењем савремених инструмената и апарата, 

омогућава квалитетнију и ефикаснију организацију и изво-

ђење тренажног процеса. 

 

 
5.2.10. Информационе технологије у спорту 

Информационе технологије се у последњим деценијама 

развијају огромним темпом. Своју примену ове технологије 

налазе и у спорту. Омогућено је вишеструко убрзавање 

обраде и анализе података прикупљених путем тестова и 

мерења.  
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Специјализовани компјутерски програми омогућавају лакши 

графички приказ тактичких и техничких елемената, што 

увелико олакшава обуку и савладавање нових елемената.  

У комбинацији са модерним комуникационим технологијама 

отворене су могућности и за тренутну анализу ефикасности 

спортиста и тимова још за време трајања такмичења.  

Прикупљање и проналажење података и најновијих сазна-

ња из области спорта путем интернета, заменило је дуго-

трајно проналажење података у библиотекама и олакшало 

приступ стручној литератури и едукацију ширег круга спорт-

ских стручњака. 
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Испитна питања – поглавље 5.2. 
 

 

 

1. Наведите основне елементе у систему спорта. 
 

2. Наведите основне категорије кадрова у спорту. 
 

3. Шта су спортске организације и у којим облицима 
се могу основати? 

 
4. Наведите основне делатности у систему спорта. 

 
5. Која је улога спортских менаџера у спортској 

организацији? 
 

6. Дефинишите појам спортских такмичења. 
 

7. Како се могу класификовати спортска 
такмичења? 

 
8. Наведите врсте система спортских такмичења 

(према нивоу организовања). 
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5.3. Организација спорта 
 

Посматрано са теоријског аспекта термин организације 

дефинише се као успостављање унутрашње структуре 
организације и одређивање функција међусобних веза 
елемената који чине структуру система у циљу адекватног 

функционисања система. 

 

У систему спорта, организација представља дефинисање 
међусобних односа између спортских субјеката. Еле-

менти спортског система - субјекти обављају све активно-

сти које омогућавају да систем функционише.  

 

Организациона структура у спорту заснива се на струков-

ном и територијалном принципу и хијерархијској уређено-

сти. (Бан, 1998). 

 

1. Спортске организације – клубови 

2. Повезујуће спортске организације:  спортска 

друштва, грански савези, заједнице клубова, 

спортски савез. 

3. Струковне спортске организације, спортска 
удружења: удружења новинара, тренера, спортских 

лекара, историчара спорта итд. 
4. Стручне институције (образовне, истраживачке, 

музеји) 
5. Државни органи: Министарство, органи локалне 

самоуправе. 
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               Спортске                  Повезујуће            Струковне 

              организације                  спортске               спортске 

                  клубови                   организације         организације 

 

 

                                      Стручне                  Државни 

             институције                органи 

 
 

Слика 2. Организациона структура у спорту  
(према Бан, Д. 1998.) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА У СПОРТУ 

 

 
5.3.1. Спортски клубови 

 

Клуб је затворен круг људи удружених по идеолошкој, 

политичкој, класној или професионалној припадности, тј. по 

специфичном занимању и интересу у циљу борбе за 

остваривање тих интереса.  

 

Данас се обично под термином клуб мисли на оне који 

настају по професионалној припадности – научни, књижев-

ни, новинарски, забавни, студентски, војни, клубови привре-

дника, ротари, спортски (Михајловић, 2005). 

 

Данашњи клубови представљају сложене спортске органи-

зације са великим бројем функција и разгранатом организа-

ционом структуром. Сажета шема организационе структуре 

клуба приказана је у следећем примеру. 
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Слика 3. Организациона структура клуба 

 

Органе управљања клубом су скупштина (чине је сви 

чланови клуба и представља највиши орган управљања 

клубом), управни одбор (орган управљања чије чланове 

бира скупштина клуба) и председник клуба (изабрано лице 

које има извршну функцију и представља клуб). 

 

Спортске функције односе се на послове селекције 

спортиста, обављање тренажног процеса и такмичења, 

медицинске заштите и примене савремених научних и 

техолошких достигнућа. У оквиру ових процеса ангажују се 

тренери, спортски лекари, стручна лица из научних области 

везаних за спорт, под руководством спортског директора.  

СКУПШТИНА КЛУБА 

УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

СПОРТСКЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

 

ПОСЛОВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

 

Кадрови 

Менаџмент 

Маркетинг 

Објекти и опрема 

Селекција 

Тренинг 

Такмичење 

Технологија 
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Пословне функције обухватају послове менаџмента и мар-

кетинга, набавке опреме и одржавања објеката итд. Катего-

рија лица која обавља ове врсте послова обухвата све ни-

вое менаџмента, стручњака за маркетинг и односе са јавно-

шћу, техничких лица, админстративних радника итд, под ру-

ководством председника или генералног секретара клуба. 

 
5.3.2. Спортска друштва 

 

Спортска друштва представљају вид удруживања више 

клубова из различитих спортова са циљем лакшег оства-

ривања заједничких интереса, смањења трошкова админи-

страције или одржавања објеката (СД Црвена звезда, СД 

Партизан, Барселона, Реал Мадрид итд.) 

 
5.3.3. Спортска удружења 

 

Спортска удружења (струковне спортске организације, 

стручна удружења) представљају видове удруживања одре-

ђених друштвених или професионалних група у циљу оства-

ривања и заштите сопствених интереса или интереса 

струке (удружење фудбалских тренера, удружење спорт-

ских новинара, удружење кондиционих тренера итд).  

 
5.3.4. Спортски савези (федерације) 

 

Терминологија коју користимо у науци о спорту у великој 

мери користи термине преузете из енглеског, чешког, 

руског, немачког, француског и других језика. Тако у пракси 

наилазимо на више термина који означавају појам који се у 

нашем језику тумачи као Савез: Федерација (International 

Wеightlifting Federation - Међународна федерација за диза-

ње тегова), Асоцијација (International Boxing Association - 
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Међународна боксерска асоцијација), Унија (International Triathlon 

Union - Међународна тријатлонска унија). (Михајловић, 2005). 

 

Спортски савези доносе и контролишу спровођење низа 

прописа који се тичу правила и календара такмичења, 

правила игре и првила суђења, статуса и трансфера играча, 

преко својих органа решавају спорове и санкционишу 

дисциплинске прекршаје.  

 

Спортски савези могу бити организовани као савези једног 

(грански савези) или више спортова (мултигрански 
савези). 

 

Функцију руковођења у систему спорта обављају 
управо спортски савези. По хијерархијској структури на 

врху пирамиде налазе се МОК и интернационални савези 

док су на нижем рангу континентални савези и на нивоу 

државе национални савези. У оквиру државе спортски 

савези се могу оснивати и на нижим нивоима: општина, 

град, регион, република.  

 

Национални савези 
 

Национални савези организују се на нивоу државе и 

задужени су за доношење прописа који важе на територији 

те државе и морају бити у сагласности са прописима 

међународних спортских федерација. 

 

 

Фудбалски савез Србије (грански савез) 
 
Фудбалски Савез Србије је правни наследник Фудбалског 

савеза Србије и Црне Горе, односно Фудбалског савеза 
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Југославије,  који је основан 19.04.1919., а члан је ФИФА од 

1921. године. 

 

Спортски савез Србије (мултигрански савез) 

 
Спортски савез Србије је асоцијација 74 гранска савеза, 13 

удружења и 94 општинска спортска савеза, највећа невла-

дина спортска организација на Балкану у оквиру које актив-

но делује више од 12.000 клубова. Чланови Спортског саве-

за Србије су грански савези, општински, градски и покра-
јински Спортски савези и друге заинтересоване спортске 

организације у области спорта са територије Србије.  

 

Спортски савез Србије пружа помоћ својим члановима у 

области маркетинга, издаје публикације, организује приред-

бе и манифестације, семинаре, афирмише Спортски и ре-

креативни спорт, предлаже програме чланова савеза који 

ће се финансирати из буџета Републике, координира орга-

низацију међународних спортских такмичења од стране 

чланова савеза, уређује основе републичких система 

такмичења у спорту.  

 

Спортски савез Србије врши и категоризацију спортова и 
спортиста, и доставља је органима државне управе ради 

одговарајуће расподеле финансијских средстава из буџета 

и стипендирања одређених категорија спортиста. 

            

Континентални савези 

Континентални савези (федерације) организују такмичења у 

оквиру континената на клупском и међународном нивоу. 

Ови савези представљају везу између националних и 
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међународних спортских федерација савеза и пружају 

организациону и сваку другу подршку међународним 

федерацијама. 

Азија -AFC (Asian Football Confederation) 

Африка - CAF (Confederation Africaine de Football) 

Северна, централна Америка - CONCACAF (Confederation of 

North, Central American and Carribean Association Football) 

Јужна Америка - CONMEBOL (Confederacion Sudamericana 

de Footbol) 

Европа - UEFA (Union des Associations Europennes de 

Football) 

Океанија - OFC (Oceania Football Confederation) 

 
 
Међународне спортске федерације 
 

Међународне спортске федерације представљају највиши 

организациони ниво у спорту и имају највећа овлашћења у 

руковођењу спортом на међународном плану и задужене су за 

доношење прописа и организацију међународних такмичења. 

 

Осим гранских савеза на међународном нивоу (међународ-

них спортских федерација везаних за један спорт) постоје и 

федерације оријентисане ка групи спортова или такмичења 

(мулти спорт и мулти евент) или заштите ширих интереса 

спорта и спортиста. Једна од највећих и најпознатијих 

организација овог типа је Међународни олимпијски комитет. 

 
 

Међународни олимпијски комитет 

Међународни олимпијски комитет (International Olympic 

Committee - IOC) је свакако, једна од најважнијих спортских 
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институција на свету. Међународни олимпијски комитет је 

невладина, непрофитабилна организација. Он је управо 

кровна спортска организација целокупног Олимпијског 

покрета.  

Међународни олимпијски комитет поседује сва права на 

Олимпијске симболе, заставу, мото, химну и појединачне 

Олимпијске игре. Његова примарна дужност је свакако, да 

надгледа организацију зимских и летњих Олимпијских игара 

али и да афирмише како врхунски спорт, тако и целокупни 

спорт сагласно Олимпијској повељи.  

 
5.3.5. Органи државне управе 

 

Управљање (енгл. direction – управити, дати правац) озна-

чава у општем смислу давање правца, усмеравање, органи-

зовање процеса рада, производње или делатности.  

 

Утицај државе у области спорта огледа се кроз фукциони-

сање државних органа и институција које доношењем нор-

мативних аката регулишу односе између спортских субје-

ката, начин обављања делатности и врше њихову контролу. 

У зависности од уређења државе врши се и начин консти-

туисања и организације ових органа. Заједнички именитељ 

је свакако формирање органа државне управе по нивоима 

(локални, регионални, републички и државни ниво). 

 

Држава, у складу са важећим законима и прописима, 

оснива органе и организације које ће обављати делатности 

у области спорта (министарства, секретаријати, образовне 

институције, научне и стручне институције, музеји итд.).  
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Неке од ових делатности преузимају и невладине 

организације, које опет морају деловати у складу са 

важећом законском регулативом. 

 

 

Министарство омладине и спорта 

Према Закону о министарствима Министарство омладине и 

спорта обавља послове државне управе који су у вези са 

спортом.  МОС је задужено за доношење законских аката 

(Закон о спорту) и контролу спровођења законских решења. 

Послове који се односе на спорт МОС преноси на Сектор за 

спорт. 

Сектор за спорт 
 

Сектор за спорт, као орган управе у саставу Министарства 

омладине и спорта обавља послове државне управе који се 

односе на: физичку културу; спорт, као и друге послове 

одређене законом. У Сектору за спорт обављају се послови 

у делокругу Министарства из области спорта и то: 

Студијско-аналитички, нормативно-правни, управно-
надзорни и стручно-оперативни. 

Сектор за спорт МОС-а обавља нормативно-правну 
делатност (израдом закона и прописа), врши расподелу 
буџетских средстава на кориснике, организује и 

финансира систем стипендирања врхунских спортиста, 
обавља непрекидан контакт и размену информација са 

спортским организацијама.  

Сектор за спорт води бригу и о спортским објектима од 

значаја за Републику Србију (изградња, опремање и одржа-
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вање објеката), ради на укључивању најмлађих и омладине 

кроз свеобухватан и организован систем школских такми-
чења ученика и студената и финансирање, организацију и 

реализацију великог броја програма и акција намењених 

управо овим категоријама друштва.  

 

Нивои 
организације 

Не-владине 
организације 

Органи државне 
управе 

 

 
  

 

Међународне 

Спортске Федерације 

 Међународни 
Ниво  

Континентални 

Спортски савези 

 

Национални 
ниво 

 

Национални спортски 

Савези 

 

 

Републички 
ниво 

 

Републички 

 спортски савези 

 

Министарство 
спорта, 

Сектор за спорт 

Регион, град, 
општина 

 

Регионални, градски, 
општински 

спортски савези 

 

Градски, општински, 
секретаријат за 

спорт 

 
Табела 1. Хијерархијска структура и нивои организовања спортских 

организација  
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Област стручне подршке спорту у Сектору за спорт, на 

основу Закона о спорту, потпада у послове поверене Репу-
бличком заводу за спорт и Спортском савезу Србије. 

Послове везане за борбу против коришћења недозвољених 

стимулативних средстава обавља Анти допинг агенција 

Републике Србије 
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Испитна питања – поглавље 5.3. 
 
 

1. Дефинишите појам организације у систему 
спорта. 

 
2. Наведите основне елементе организационе 

структуре спорта. 
 

3. Које спортске организације обављају функцију 
руковођења у спорту и које су њихове 
делатности? 

 
4. Наведите врсте спортских федерација и њихове 

основне функције. 
 

5. Опишите структуру организовања спорта у нашој 
земљи (навести примере) 

 
6. Које су главне делатности Сектора за спорт 

Министарства омладине и спорта? 
 

7. Којим правним актом се регулишу односи између 
субјеката у спорту? 
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5.4. Врсте спортских система 
 

У претходном поглављима приказан је историјски развој 

спорта и описан настанак, данас преовлађујућег, система 

организације спорта - клупског система. У свом даљем ра-

звоју спорт је остао под утицајем друштвено-политичких 

кретања и мењао се заједно са променама у свом 

окружењу. 

 

У различитим крајевима света, структура спорта добијала је 

различите форме при чему су се и системи организовања 

спорта разликовали од земље до земље.  

 

У свету данас постоји неколико доминантних система спор-

та, везаних за одређена подручја и друштвено-политичке 

системе. Могу се издвојити четири главна спортска систе-

ма: Клупски, Државни, Школски и Комерцијални 

(Кастратовић, 2004). 

 

 

Клупски спортски систем 
 

Клупски спортски систем је преовлађујући у земљама 

западне Европе, што је и очекивано имајући у виду да је 

овај систем настао управо на овом подручју. Као  каракте-

ристике овог система могу се навести: стриктна оријен-

тација на сопствену организацију, чланове и волонтере. 

Клубови представљају центар организовања и окупљања, 

али је већ дужи временски период присутна тенденција све 

веће професионализације клубова, који све више постају 

зависни од потрошача и спонзора. 
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Државни спортски систем 
 

Карактеристике државног система спорта који је заступљен 

у одређеном броју земаља источне Европе и Азији су: 

велики утицај државе у управљању, организовању и финан-

сирању спорта, бризи о спортским објектима итд. Ова спре-

га државе и спорта имала је различите форме и облике, од 

апсолутног централистичког управљања спортом до неких 

блажих и мешовитих облика државне интервенције. 

 

Школски спортски систем 
 

За разлику од европског система спорта на подручју Север-

не Америке (САД, Канада) повећана је улога спортског 

образовања у школском систему. Спорт је у великој мери 

део школског и образовног система у коме се и одвијају 

тренажни и такмичарски процеси. 

 

Комерцијални спортски систем 
 

Оријентација на комерцијалне аспекте спорта и профитно 

оријентисане спортске организације, основне су каракте-

ристике овог спортског система. Овај систем заступљен је у 

САД, Канади, Јапану, Аустралији, Јужној Америци и 

делимично Европи. 

 

 
5.4.1. Карактеристике система спорта у Европи 
 

Приликом разматрања карактеристика европског система 

организовања спорта, у обзир се мора узети да је простор 

који се данас у географском и политичком смислу дефини-

ше као европски, простор са популацијом од преко 830 
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милиона становника (500 милиона у оквиру ЕУ) и чини око 

11% светске популације.  

 

На просторима европског континента се осим земаља 

чланица Европске уније (ЕУ) налази и одређен број земаља 

које се налазе на различитим нивоима економског, поли-

тичког и социојалног развоја.  

 

Имајући у виду да и у оквиру европске уније такође постоје 

одређене разлике између земаља чланица, као закључак се 

наводи да је европски систем организације спорта у ствари 

скуп различитих система организције спорта. 
 
Актуелни процес политичког проширења европске уније и 

интеграције нових земаља у њен политички и правни 

систем могу нам послужити као основ за дефинисање 

праваца даље организације система спорта у Европи. 

 

Према својим карактеристикама, предоминантан систем 

организације спорта у Европи је клупски систем организо-

вања спорта, са неким зачецима и модификацијама комер-

цијалног система организације по угледу на Сједињене 

америчке државе. 

 

 
5.4.2. Карактеристике система спорта у Северној 

Америци 
 

За разлику од европског – клупског система спорта, на под-

ручју северноамеричког континента у Сједињеним амери-

чким државама и Канади, предоминантни су комерцијални 
и школски систем организације спорта. 
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Због великог утицаја медија, спонзора и великих компанија, 

у жижи интересовања публике налази се врхунски – 
професионални спорт. Клубови се међусобно удружују у 

професионалне лиге или асоцијације ексклузивног карак-

тера и затвореног типа, доступна само клубовима са аде-

кватним финансијским средствима (капиталом). 

 

Као друга карактеристика система спорта на овом подручју 

могу се навести и високо развијене и распрострањене 

форме организовања школског (универзитетског) спорта.  
 
Осим евидентно позитивних фактора, као што је масовно 

бављење спортом школске и универзитетске омладине, 

може се навести и неколико штетних последица као што су 

комерцијализација универзитетских лига, појава насиља и 

употреба недозвољених стимулативних средстава. 

 

Један од важних фактора распрострањености универзит-

етског спорта, његове популарности и количине средстава 

које се у њега улажу је свакако и симбиоза између потребе 

младих за бављењем спортом и постизањем успеха и 

потребе приватних универзитета да у циљу сопствене 

маркетиншке промоције користе своје универзитетске 

спортске тимове и спортисте-студенте.    

 

Као последица високог животног стандарда и општих 

услова живота у великој експанзији је и масовни – 

рекреативни спорт. Савремена технолошка достигнућа и 

приступачност спортске опреме омогућавају великом броју 

људи да се у свом слободном времену бави разним 

врстама спортова. Овај тренд подржан је и од стране 

спортске индустрије и индустрије пружања услуга из 

разлога могућности остваривања профита. 
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5.4.3. Карактеристике система спорта у бившим 
социјалистичким земљама 

 
 

Сходно променама у политичком уређењу у већини некада-

шњих социјалистичких земаља, долази и до модификација 

или нестајања некадашњег  државног система  управља-

ња спортом. 

 

Иако је неспорна чињеница да је овај систем имао доста 

недостатака не могу се пренебрегнути ни његове позитивне 

стране и достигнућа. Током периода државног управљања 

спортом, велика средства улагана су на пољу науке 

примењене у спорт (медицина спорта, спортска фармако-

логија, исхрана спортиста), стимулисано је учешће жена 

спортиста и подстицано бављење физичким активностима 

код деце и омладине свих узраста. 

 

У већини ових земаља систем спорта је у фази транзи-

ционих промена ка клупским и комерцијалним системима, 

оптерећен проблемима недефинисаног власништва, недо-

статка финансијских средстава, незаконитог и неравно-

правног процеса приватизације постојећих објеката итд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



страна 67. 

Испитна питања – поглавље 5.4. 
 
 

1. Које су врсте система организовања спорта и где су 
најзаступљеније? 

 
2. Које су основне карактеристике клупског система 

спорта? 
 

3. Које су основне карактеристике државног система 
спорта? 

 
4. Које су основне карактеристике школског система 

спорта? 
 

5. Које су основне карактеристике комерцијалног 
система спорта? 

 
6. Које су карактеристике организације спорта у 

Европи? 
 

7. Које су карактеристике организације спорта у САД? 
 

8. Које су карактеристике организације спорта у 
бившим социјалистичким земљама? 
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5.5. Врсте и поделе спортова      
 

У свакодневном језику уз термин спорт може се чути велики 

број одредница који служе за ближе разјашњење врста, 

карактеристика и детаљнији опис спорта као што су: елитни 

спорт, школски спорт, тимски спорт, ауто-мото спорт, 

такмичарски спорт итд. Ова разноликост указује на више 

варијанти поделе спортова које су у оптицају у савременој 

теорији спорта.  

 

Подела спортова може се вршити према мноштву фактора: 

сврси бављења спортским активностима, месту и времену 
одржавања, броју учесника, карактеристикама организације 
такмичења, обиму и интензитету напрезања итд.  

 

Такође постоји и известан број класификација спорта које 

полако али сигурно губе на актуелности, као што је подела 

на аматерски и професионални спорт, због смањења броја 

аматерских клубова и федерација и све присутније 

професионализације спорта.  

 

 
5.5.1. Професионални и аматерски спорт 
 

Професионални спорт данас представља сегмент у коме се 

остварују врхунски спортски резултати уз велика материјална, 

стручна и организациона улагања. У професионалном спорту 

учествују спортисти којима је бављење спортом једина 

професија. 

 
Аматерским спортом баве се спортисти чији је основни циљ 

задовољење личних потреба а не бављење спортом у виду 

професије. Аматерски спорт представља базу за селекцију 
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спортиста у професионалне клубове. Резултати који се пости-

жу углавном су на нижем нивоу од резултата који се постижу у 

професионалном спорту.  

 

Дефиниција аматеризма је у више наврата модификована и 

либерализована тако да се у неким случајевима тешко 

може повући јасна граница између њих.  
 
 

5.5.2. Врхунски, школски, рекреативни спорт 
 

Овом поделом се прави разлика између три институцио-

налне форме спорта. Наведена подела може се посматрати 

са благом дозом резерве, имајући у виду да постоје 

одређени случајеви када се јасна граница међу њима не 

може направити.  

 

Ово се нарочито односи на САД, где је јако тешко напра-

вити разлику између врхунског спорта концентрисаног у 

професионалним спортским лигама (NBA, NHL, MFL) и 

школског спорта (школске и  универзитетске лиге).  

 

Врхунски спорт (може се назвати и елитним)  представља 

све облике тренажних и такмичарских активности које се 

обављају у сврху остваривања врхунског спортског резул-

тата на спортским такмичењима.  

 

Тренажне активности у врхунском спорту су по правилу 

високог интензитета. Правила и структура такмичења пре-

цизно су одређена од стране интернационалних и нацио-

налних савеза. Ове активности се одвијају у склопу спорт-

ских клубова, друштава и савеза.  
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Главни циљ спортских активности у врхунском спорту је 

постизање спортског резултата. Имајући у виду да је 

врхунски спорт нарочито примамљив за спортску публику, 

он је у великом проценту и комерцијализован.  

 

Основни вид финансирања врхунских клубова остварује се 

приливом средстава приватног сектора (спонзори, медији, 

трансфери играча, додатне делатности), мада је у одређе-

ним деловима света делимично задржан и систем државног 

финансирања. 

 

Школски (универзитетски) спорт представља основу за 

врхунски (талентовани ученици) и рекреативни спорт (оста-

ли ученици). Спроводи се кроз редовну наставу у школама, 

на часовима физичког васпитања и образовања. Кроз 

наставу, тј. образовно-васпитни процес, ученици усвајају 

основне моторне вештине и стичу знања о спорту.  

 

Наставним плановима и програмима обухваћени су су 

базични спортови: атлетика, гимнастика, пливање, итд.) и 

спортске игре: фудбал, кошарка, рукомет, одбојка итд. 

Интензитет и обим физичких активности морају бити прила-

гођени старосној доби ученика.  

 

Школски спорт у САД (спорт на универзитетима и колеџима) 

има и своје специфичности и своје негативне стране. У 

односу на остатак света, спорт у школама у САД је корак 

ближе врхунском спорту по организацији такмичења, интен-

зитету тренинга и медијској пажњи.  

 

Он уједно представља и базу из које се регрутују спортисти 

за америчке професионалне лиге. Тимови који делују на 

школама служе за промоцију школа, јер се клупски играчи 
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ретко регрутују из редова студената већ је пракса да се 

талентовани спортисти уписују на школе да би појачали 

њихове тимове.  

 

Рекреативни спорт (рекреација, масовни спорт) каракте-

ришу оне спортске активности које се одигравају у оквиру 

слободног времена а све у циљу очувања здравља и 

физичке спремности, разоноде и дружења.  

 

Рекреативним спортом обухваћен је широк спектар спорт-

ских активности, од ходања, трчања, пливања, разних 

фитнес програма до спортских игара. које се могу упражња-

вати практично свугде: у стану, парку, спортском терену, 

фитнес клубу итд.  

 

Овом формом је обухваћена велика група становништва, 

разних старосних доби, па је једна од главних каракте-

ристика рекреативног спорта масовност. Овај вид спорта 

доживљава интензиван развој у свету уз знатан уплив 

великог бизниса, које у рекреативном спорту види огромну 

базу потрошача и могућности остваривања великих профи-

та продајом спортске опреме и услуга.  

 
Као један од проблема рекреативног спорта је нестручност 

стручног кадра (фитнес тренера и инструктора) и самих 

"рекреативаца" који нису у стању да процене сопствене 

могућности и ниво оптерећења које је адекватно за њихов 

организам. Ово за последицу може имати повреде и 

озбиљне здравствене проблеме.  

 

Спортске активности које се изводе морају бити нижег 

интензитета и примерене психофизичком стању сваког 

рекреативца (зоне 1 и 2. уз велику опрезност и стручну 
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контролу зона 3). Услов без кога се не може је свакако и 

обавезна медицинска контрола, коју морају обављати 

спортски лекари или специјалисти спортске медицине.  

 
 

5.5.3. Индивидуални и колективни спортови 
 

Ова подела спортова представља једну од основних и нај-

чешћих класификација спортова а врши се према броју уче-

сника. Овом поделом спортови се деле на оне у којима 

спортиста наступа самостално (индивидуално) и спортове у 

којима наступа група спортиста (тим). Одређени број спор-

това се може изводити и појединачно и групно, или се ре-

зултати спортиста сабирају да би се добио резултат тима. 
 
Индивидуални (појединачни) спортови 
 
У спортовима који се класификују као индивидуални 

спортиста наступа потпуно самостално и то у сврху пости-

зања одређеног резултата, остваривања одређеног циља, 

директног или индиректног надметања са противником. У 

ову групу спортова спадају: атлетика, пливање, гимнастика, 

борилачки спортови, тенис итд. 
 
 
Колективни (екипни, групни, тимски) спортови 
 
За разлику од појединачних спортова у групним спорто-

вима, два или више спортиста заједничким напорима уз 

међусобну сарадњу а по одређеним правилима (тактичким 

задацима и позицијама у тиму) остварују постављане 

задатке ради остваривања циља. 

 

У ову групу спортова спадају углавном спортске игре: 

фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, хокеј итд. 
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5.5.4. Остале категорије спортова 
 

Осим ове врсте поделе, постоји још неколико алтерна-

тивних подела спортова. Спортови се могу делити и према 

времену одржавања (зимски и летњи); месту одржавања 

(спортови на води).  

 

Такође, спортови се могу класификовати и као тркачки 

(ауто-мото спорт, коњички спорт, трке паса, веслање, бици-

клизам...), спортови достигнућа: мета (стрељаштво, стрели-

чарство), снага, приказивање елемената итд. Постоје и 

категорије спортова за одређене категорије људи (спорт 

инвалида-параолимпијске игре). 
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Испитна питања – поглавље 5.5. 
 
 

1. Наведите факторе према којима се може 
извршити подела спортова. 

 
2. Наведите основне поделе спортова и наведите 

примере за њих. 
 

3. Наведите разлике између професионалног и 
аматерског спорта. 

 
4. Наведите карактеристике врхунског, школског и 

рекреативног спорта. 
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ПОГЛАВЉЕ 6 

ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ СПОРТА 
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6. Проблеми савременог спорта 
 

 

6.1. Комерцијализација спорта 
 

Комерцијализација - употреба нечег у комерцијалне сврхе; 

активности које се обављају са циљем остваривања 

профита. 

 

Спорт је некада био игра. У данашње време спорт је велики 

бизнис. Иако је скоро од својих почетака у себи садржао и 

комерцијалну компоненту, никада у историји није забеле-

жен овакав раст комерцијализације спорта као у последње 

две деценије.  

 

Спортска индустрија и индустрија пружања спортских услу-

га се развијају крупним корацима и спорт постаје све пове-

занији са осталим комерцијалним секторима.  

 

Лиценцирање и продаја спортских добара су највећи мулти-

национални бизнис. Уговори за продају телевизијских права 

закључују се у милионским износима. 

 

Земља 

одржавања 

Година 

одржавања 

ТВ права (еур) 

Француска 1998 89 мил. 

Јапан-Кореја 2002 900 мил. 

Немачка 2006 1.1 млрд. 

ЈАР 2010 1.8 млрд. 
 

Табела 2. Приходи од продаје ТВ права за СП у фудбалу. 
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До сада највећи уговор о продаји медијских права закључен 

је у износу од 425 милиона долара (Светска првенства 

2010. и 2014. године) а односи се само на подручје Сједи-

њених америчких држава.  

 

Медијске мреже ABC / ESPN (енглеско говорно подручје) и 

UNIVISION (шпанско говорно подручје) платиће 100 одно-

сно 325 милиона долара за остваривање права за медијско 

праћење ових спортских догађаја.  

 

Спонзори исплаћују милионске суме тимовима и спорти-

стима. Током 1999. године вредности спонзорских уговора у 

Eвропи износиле су 2,4 милијарде евра (пораст од 10% у 

односу на претходну годину и невероватних 400% посто у 

односу на почетак деценије). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Табела 3.  Износи улагања у спорт у милионима евра (Европа) за 

период 1990-2000. године. 

 

Осим приватних спонзора, у спорт улажу и државни 

спонзори - владе земаља из различитих, углавном полити-

чких разлога. Постизањем спортских успеха постижу се 
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национално јединство и изграђује патриотски дух, што се 

користи као важан политички адут.  

 

Ипак, овакав вид државне интервенције је по количини 

средстава знатно мањи од средстава која улаже приватни 

сектор. Ова средства, иначе, представљају главне изворе  

прихода професионалних клубова и спортиста.  

 

Наведене тенденције не захватају само професионални 

спорт, већ се у одређеној мери јављају и у аматерском 

спорту. Разним променама у друштвено-политичкој структу-

ри и спорт се по питању финансирања нашао захваћен 

овим променама.  

 

У великом броју земаља дошло је до укидања буџетских 

средстава и фондова за финансирање спорта, тако да су 

савези, клубови и спортисти били принуђени да пронађу 

другачије (комерцијалне) видове финансирања: спонзор-

ство, маркетинг, игре на срећу итд. 

 

Тренд комерцијализације спорта чији смо сведоци је 

исувше важан и распрострањен да би се прихватио без 

критичке анализе. На овом пољу изузетно важну улогу 

имају социолози спорта који са научног аспекта морају 

анализирати ове процесе.  

 

 

ФАКТОРИ КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ СПОРТА 

 
6.1.1. Глобализација спорта 

 

Широку основу и снажну потпору за наведене процесе сва-

како даје и процес глобализације спорта.  Развој на пољу 
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технологије омогућио је бржу размену информација, људи и 

добара него у претходном периоду, уклањајући географске, 

националне и културолошке границе.  

 

Престанак хладног рата и политичке промене уклониле су 

разне видове трговинских баријера. Међународна трговина 

и стране инвестиције су у драматичном порасту. Велики 

број бивших социјалистичких земаља је у процесу или је тек 

изашао из процеса транзиције. Овим процесима се нацио-

налне, културне и друге разлике подређују вишем, 

глобалном идентитету.  

 

У спортским оквирима ово се манифестује као могућност 

лакшег уласка мултинационалних компанија које се баве 

производњом и пружањем спортских услуга на тржишта 

Африке, Азије и Јужне Америке, подручја која карактерише 

нижи степен економског и политичког развоја.  

 

Такође у оквиру овог процеса је (праћена променама 

законске регулативе - Босманово правило и сл.) и интензив-

на миграција спортиста са ових подручја, али у супротном 

смеру. Данас велики број играча у европским клубовима 

долази управо са ових континената. 

 

Савремени медији, путем спортских часописа, сателита, 

интернета и осталих средстава масовне комуникације 

уводе нове системе вредности на ова нова тржишта.  

 

Промоцијом нових спортиста-суперзвезда на глобалном 

плану, масама гледалаца се пружа могућност поистове-

ћивања и имитирања ових личности. Велика медијска 

присутност омогућава великим произвођачима спортске 

опреме (Adidas, Nike итд.) и другим мултинационалним 
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компанијама (Coca-Cola, и др.) да продајом својих прои-

звода остварују велике профите.  

 

Систем спортских такмичења се такође мења под овим 

утицајима, тако да се може запазити повећање броја спорт-

ских догађаја (фудбал-европа - 3 утакмице недељно: наци-

онално првенство и куп, лига шампиона) и њихово укру-

пњавање (Светска и европска првенства, Олимпијске игре, 

Светске лиге).  

 

Тежиште догађаја и пажња публике усмерава се на 

глобална и регионална такмичења, док такмичења на 

националном и локалном нивоу бележе константан пад 

популарности и гледаности.  

   

Негативан аспект ових процеса свакако представља и 

велика концентрација капитала и економске и политичке 

моћи мултинационалним компанијама стационираним у 

Европи и Северној америци. 

 

"Глобализација спорта од стране корпорацијског света је 

претворила спортисте у робу а гледаоце учинила заробље-

ницима ове амбициозне индустрије" каже аутор чланка 

једног тиражног и цењеног листа. Пример за ово свакако 

може послужити и Светско првенство у фудбалу одржано 

1998. године у Француској.  

 

У тренуцима док је пажња јавности била усмерена на 

очекивани сусрет националних тимова Бразила и Фран-

цуске, у другом плану одвијала се жестока борба главних 

спонзора ова два тима, компанија Nike и Adidas. Највећа 

звезда Бразилског тима Роналдо, иако тешко повређен, био 
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је под великим притиском спонзора, компаније Nike прину-

ђен да игра утакмице. 

 

 
6.1.2. Медији 

 

Иако су медији у својим почецима представљали средство 

којим су се информације о спортским дешавањем прено-

силе до масе читалаца, слушалаца и гледалаца, њихова 

данашња улога далеко превазилази ове оквире.  

 

Медији масовне комуникације данас представљају моћно 

средство којим се може утицати на формирање мишљења и 

понашања спортске публике као и обликовање јавног 

мњења. 

 

Спорт има огроман комерцијални потенцијал и то нарочито 

на плану маркетиншких ефеката. Према неким истражива-

њима, велики број гледалаца показује тенденцију промене 

телевизијског канала приликом емитовања рекламних 

порука.  

 

У случају спортских програма, гледаоцима је теже да 

избегну пропагандне поруке које су инкорпориране у 

програм у виду текста, рекламних порука на терену и поред 

њега, на дресовима спортиста итд. 

 

Спортска публика исказује неисцрпну потребу да у огромној 

количини прима све врсте информација о њиховим 

омиљеним клубовима и спортистима - херојима.  

 

Информације се не односе само на само такмичење, већ и 

на све догађаје пре и после такмичења, детаље из приват-
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ног живота, скандале итд. Из тог разлога медији своју 

пажњу фокусирају на спорт.  

 

Данас постоји огроман број спортских канала, сваки дневни 

лист има бар неколико спортских страна, појављују се нови 

и нови спортски листови, на интернету се може наћи 

огроман број информација о клубовима спортистима итд. 

Популарно речено, спорт је у центру медијске пажње. 

 

Као основно медијско средство телевизија је прошла дуг 

пут од националног информативног и образовног сервиса 

до глобалног даваоца услуга путем сателитских мрежа и 

кабловске телевизије. У својим почецима телевизијски 

програм састојао се од два до три канала националног-

локалног карактера.  

 

Крајем 80-тих и почетком 90-тих година прошлог века 

ситуација се драматично мења са увођењем кабловске 

телевизије и сателитских програма и либерализациојм 

програма. Од тог периода број телевизијских канала је у 

сталном порасту. Сведоци смо постојања неколико 

глобалних телевизијских мрежа које свој програм емитују 

путем сателита по целом свету. 

 

Оно што спорт издваја од осталих садржаја је његова 

јединственост јер је свако такмичење јединствен и непо-

новљив догађај са више могућих исхода. Сваки спортски 

догађај у себи носи елементе драме и неизвесности и 

омогућава гледаоцима да побегну из свакодневнице и 

забораве своје бриге и проблеме. Осећај да свако може 

бити победник и да и слабији може победити јачег ствара 

осећај наде у свакодневним животима навијача.  

 



страна 83. 

Спорт у себи садржи и елементе стварног ризика који 

захтевају од такмичара одређену дозу храбрости, што уче-

снике чини херојима са којима се публика лако поистове-

ћује. Већина утакмица и трка се завршава победом или по-

разом што пружа гледаоцима причу са јасним завршетком.  

 

Неисцрпан број исхода, велика количина емоција, неизве-

сност и могућнст поистовећивања са спортским херојима 

чине спорт савршено дизајнираним за медије. Све ово 

привлачи огроман број гледалаца-потрошача што осигурава 

огромне приходе од реклама.  

 

На крају, трошкови преноса спортских догађаја су знатно 

мањи од трошкова продукције осталих тв програма, који ни 

близу не привлаче толики број гледалаца. Ово чини спорт 

идеалним производом сваке телевизијске станице. 

 

Може се закључити да медији данас имају вишеструку 

улогу. Медији су у улози гласника, тј. везе између спон-

зора, клубова (спортиста) и публике. Медији се јављају и у 

улози спонзора, јер и сами улажу средства у клубове, 

финансирају спортисте и спортска такмичења. Медији се 

јављају и у улози пословних партнера, активно учеству-

јући у надметањима за тв права. 

 

Велики број медијских компанија има удео у власништву 

спортских клубова из разлога обезбеђивања директног 

приступа важним спортским вестима.  

 

Интересантан је податак да је трећина клубова учесника 

Лиге шампиона 2000. године закључило спонзорске уговоре 

са телевизијским, телекомуникацијским или интернет ком-

панијама (UFA Sports: Hamburger SV, Hertha BSC, Sampdo-
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ria и Girondin de Bordeaux; Time Warner: Glasgow Rangers, 

AEK Athens, Vicenza; Canal+: Paris-Saint Germain и Servette) 

 

Шпанска телекомуникациона компанија Telefonicа, обезбе-

дила је, након закључивања спонзорског уговора са ма-

дридским Реалом, 32 од 61 милиона евра потребних за 

трансфер Луиса Фига, и себи обезбедила ексклузивна 

интернет права на овог играча.  

 

Компанија Disney власник је неколико познатих спортских 

телевизијских канала као што су: ABC Sports, ESPN, Euro-

sport и неколико професионалних бејзбол и хокејашких 

клубова. 

 

Модел власништва 21. века представљао би стварање 

регионалне спортске мреже куповином клубова, спортских 

објеката и развојем забавних и других комерцијалних 

садржаја у околини објекта, као и куповину локалних радио 

и телевизијских станица. 

 

Утицај медија на спорт је велики. Он се може посматрати са 

више аспеката. Први аспект је директан утицај медија који 

намећу своја правила и утичу на промене правила 
спортске игре, времена одржавања спортских такмичења, 

популаризације и промоције одређених спортова.(пример: 

одбојка, промена правила условљена захтевима телеви-

зијског преноса).  

 

Велике међународне спортске менаџмент агенције контро-

лишу спортисте, промовишу догађаје у којима они учествују 

и продуцирају телевизијске преносе ових такмичења. 
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Назив агенције Број играча Вредност 

GESTIFUTE 75 € 405 M 

STELLAR FOOTBALL LTD 221 € 265 M 

WMG MANAGEMENT 89 € 245 M 

MSC MANAGEMENT 105 € 240 M 

FIRSTELEVEN ISN 74 € 210 M 

MONDIAL PROMOTION 72 € 200 M 

SEM GROUP PLC. 91 € 170 M 

MJF ADVERTISING AND PROMOTIONS LTD 25 € 155 M 

ROGONAR SPORTMANAGEMENT GMBH 51 € 155 M 

GROUP SANTOS IDUB 17 € 145 M 
 

Табела 4. Вредности портфолиа и број играча које заступају неке од 
највећих светских менаџмент агенција 

 

Други аспект је велика моћ медија у креирању укуса 
публике и стварању имиџа (слике) клубова и спортиста. Да 

би клубови и спортисти испунили захтеве медија и публике, 

они морају прилагођавати и своје понашање, што подразу-

мева: изглед и начин облачења, понашање на терену, 

понашање у јавности, губитак приватности и обавезу фрек-

вентног појављивања у медијима и пријатељског односа са 

њима (пример: NBA, промена имиџа играча у складу са 

променом социјалне структуре публике). 

 

Још један од аспеката је моћ дозирања присуства 
спортиста у медијима. Уколико је неки спорт присутан у 

медијима, он ће привлачити пажњу спонзора и публике а 

самим тим и обезбедити прилив финансијских средстава у 

клубове. Ово ствара својеврстан вид зависности спорта од 

медија, који може некад имати негативне последице. Моћ 

медија се директно огледа и у могућностима продаје 

клубова и њихове сеобе из града у град. 
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6.1.3. Спонзори 
 

Под термином спонзора углавном се подразумева одређена 

личност или компанија која улаже одређена финансијска 

средства у неку спортску организацију, спортисту или 

спортски догађај. Уговором између ових страна спонзор за 

узврат добија могућност рекламирања својих производа 

или услуга и промоцију свог логоа или бренда (пример: 

формула један-дуванска индустрија). 

 

У данашњим условима спонзорство и спонзорски уговори 

представљају један од основних видова финансирања 

спорта. Ово представља својеврстан вид симбиозе између 

спорта и економије, која егзистира уз обострану корист.  

 

Спорт долази до потребних средстава а спонзори до 

огромних профита. (пример: Спонзорство Светског првен-

ства 1998. генерисало  је компанији MasterCard профит од 

107 милиона евра, што је многоструко више у односу на 

уложених 17.5 милиона). 

 

Клуб Спонзор Износ Год. уговора 

Manchester United Nike £302.9m 13  

Juventus Tamoil  £165m 10 

Barcelona Nike £131m 5 

Chelsea Adidas £100m 10 

Arsenal Fly Emirates £100m 15 

Liverpool S.Chartered Bank £81m 4 

Bayern Munich Deutsche Telekom £72m 3 

AC Milan Fly Emirates £52m 5 
 
Табела 5.  Листа највећих спонзорских уговора закључених са 
фудбалским клубовима у милионима фунти стерлинга. 
(www.sportcal.com)  
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Оно што привлачи спонзоре је слика коју спорт ствара о 

себи, као нечег динамичног, полетног, ка успеху и постиза-

њу оријентисаног резултата. Спорт има универзални језик, 

што омогућава промоцију и продају широм земаљске кугле 

без потребе превођења.  

 

Производи који се рекламирају често се идентификују са 

спортистима (Nike- C.Ronaldo, Ronaldo, Federer, R.Nadal, 

Serena Williams; Аdidas - Messi, Beckham, Riquelme, Vieira, 

Zidane и др., Jordan–Nike, Gatorade).  

 

Међусобно надметање компанија за ангажовање успешног, 

медијски присутног и спортском аудиторијуму привлачног 

спортисте резултирала је у драстичном порасту износа 

спонзорских уговора који се закључују чак и на неограни-

чене периоде трајања (Ана Ивановић - Аdidas, уговор до 

краја професионалне каријере).  

 

Име и презиме Остварени приход 

D. Beckham € 27,400,000 

L. Messi € 20,200,000 

G. Ronaldinho € 13,100,000 

C. Ronaldo € 11,500,000 

T. Henry € 9,500,000 

Kaka € 6,100,000 

W. Rooney € 7,500,000 

F. Lampard € 5,400,000 

Z. Ibrahimovic € 5,000,000 

J. Terry € 4,100,000 

 
Табела 6. Остварени приходи играча по основу спонзорских и рекламних 

уговора за сезону 2008-2009. (Eufootball.biz) 
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Такође, производи као што су спортска опрема, спортска обућа 

итд. директно су изложени погледу у евалуацији публике, јер их 

могу видети у употреби приликом спортских такмичења. 

Спонзорским тржиштем тренутно доминирају мултинационалне 

компаније из САД, Јапана и Кореје (око 30%). 

 

 
6.1.4. Последице комерцијализације спорта 
 

Утицај комерцијализације је несумњиво велики. Одступа се 

од суштинских основа спорта као забаве и разбибриге а 

спорт претвара у надметање у коме се не поштују принципи 

ферплеја и осталих позитивних вредности спорта, већ се 

игра по правилима која креирају светске федерације, 

неретко под утицајем спонзора и медија. 

 

Комерцијализација је спорт претворила у тешку и 

свакодневну борбу, јер је својим правилима направила 

јасну границу између победника и пораженог. Победник 

"добија све" бива проглашен за "хероја" док поражени 

добија мало или ништа и бива заборављен.  

 

Императив сталног успеха и победе присутан је у сваком 

тренутку, свакој утакмици и сваком такмичењу. Један од разлога 

лежи у томе што спонзори највише улажу у "најбољег" а не у 

финалисту, тј. другопласираног већ само у шампиона!!! 

 

Велика количина новца која је у оптицају у спорту, утиче и на 

понашање и опредељење младих и њихових родитеља. Ствара 

се огроман притисак на младе људе, да напорно тренирају у 

млађим узрастима и постану успешни, у нади да ће им тај 

спортски успех донети значајна материјална средства.  

 



страна 89. 

Према неким подацима велики број ове деце завршава 

своју каријеру већ у доби од 11-12 година, због великог 

притиска и неодмереног интензитета и обима тренинга 

којима се подвргавају.  

 

Према подацима Националне Универзитетске Спортске 

Асоцијације - (NCAA) од 1 милион активних рагби (амерички 

фудбал) играча са америчких универзитета само 150 њих 

стигне до професионалне NFL лиге, а само 33 до профе-

сионалне NBA лиге! 

 

Посебан проблем је и неравномерна расподела прихода 

што још више заоштрава тежњу да се остане на врху. 

Рачуница је једноставна, најбољи клубови и најбољи 

спортисти добијају неколико пута више од другопласираних, 

сребрних итд. 
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Слика 4. Приходи 5 првопласираних професионалних  
тенисера током 2008. године у милионима долара. 
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Као што се из претходно описаног види, велика концен-

трација финансијских средстава ка уском кругу спортова и 

клубова, неминовно доводи до гашења спорта на нижем, 

локалном нивоу. Клубови нижег ранга немају средства за 

куповину квалитетних играча, већ средства обезбеђују 

продајом својих талентованих играча.  

 

Ово за последицу има пад квалитета игре и смањење инте-

ресовања гледалаца и што је битно и интересовање потен-

цијалних спонзора. Јавља се реална могућност нестајања 

мањих клубова а самим тим и основне базе и извора нових 

талената. 

 

На овај начин ствара се огроман притисак на клубове и 

спортисте да буду први, да остваре успех не би ли доспели 

у центар медијске пажње и привукли спонзоре. На путу до 

овог циља се често не бирају средства, што неминовно 

доводи до непоштовања правила ферплеја, неспортских 

поступака, криминалних радњи, употребе допинга итд.  

 

Према неким истраживањима, комерцијализација спорта 

представља један од врло битних опредељујућих фактора 

код спортиста који користе недозвољена стимулативна 

средства. 
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6.2. Употреба недозвољених стимулативних 
средстава 

 

 

Појам и дефиниција допинга 
 

Фармаколошки препарати чија употреба је забрањена у 

спорту називају се допинг средствима. Израз ДОПИНГ 

потиче од енглеске речи »dope«, а његово коришћење дати-

ра још из XIX века када је означавао смешу дувана и опију-

ма која је првобитно коришћена на тркама коња у Америци. 

 

Према дефиницији Међународног олимпијског комитета 

допинг је: " коришћење и дистрибуција супстанци које 

вештачки могу побољшати физичко или ментално стање 

спортисте и самим тим његов спортски учинак" 
 

Званично тестирање на употребу недозвољених супстанци 

врши се од Олимпијских игара у Мексику 1968. године и 

сада је регуларна пракса у великом броју професионалних 

и аматерских спортова. Обавезна допинг контрола у 

некадашњој Југославији уведена је 1975. године. 

 

У циљу борбе против коришћења недозвољених стимула-

тивних средстава на заседању Међународног олимпијског 

комитета у Прагу 2003.г. установљен је Светски Анти-До-

пинг Код на основу кога су утврђена Анти-Допинг правила. 

 

Поштовање и примену кода и правила прати независна 

Светска Анти-Допинг Агенција (WADA), која између осталог, 

брине и о изради и допуни листе забрањених супстанци. 
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Врсте допинг средстава 
 

Према листи коју је усвојио Међународни олимпијски 

комитет допинг средства се сврставају у следеће групе:  

 

1. Психомоторни стимуланси – амфетамин, кокаин, 

итд. 

2. Симпатикомиметици - ефедрин, итд. 

3. Стимулатори централног нервног система -  

кофеин, стрихинин, пикротоксин, лептазол, никета-

мин, итд. 

4. Наркотички аналгетици (наркотици) - морфин, 

хероин, кодеин, метадон, итд. 

5. Бета блокатори – пропранолол, итд. 

6. Препарати са анаболичким дејством (анаболи-

ци) – анаболички стероиди (дианабол, дураболин, 

надролон, станозолол, итд.), тестостерон, хормон 

раста, кленбутерол, итд. 
7. Еритропоетин. 
8. Допинг трансфузијом крви (крвни допинг). 

 

Последњих година јављају се одређене сумње у постојање 

такозваног генског допинга. Ову врсту допинга је врло 

тешко открити, а његово дејство траје више година.  

 

Допинг у савременом спорту 
 

Једно од обележја савременог спорта је и снажно 

присуство употребе допинг средстава. Иако употреба неких 

врста "напитака" датира још из периода старог века и 

античких олимпијских игара, може се рећи да тек крајем 19-

тог и почетком 20-тог века почиње њихова масовнија 

употреба.  
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За овај период везани су и први скандали са познатим 

спортистима, освајачима светских и олимпијских медаља.  

 

Први смртни случај проузрокован употребом стимулативних 

средстава забележен је још 1879. године на бициклистичкој 

трци Бордо-Париз када је енглески бициклиста Линтон, 

преминуо од последица употребе супстанце под називом 

три-метил.  

 

На олимпијским играма у Сент Луису 1904. године, аме-

рички маратонац Томас Хикс је након победе у маратону на 

циљу доживео колапс. Касније је утврђено да је користио 

смесу направљену од алкохолног пића (брендија) и 

стрихинина.  

 

Током седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века 

постојала је велика сумња да су спортисти из тзв. источног 

блока своје резултате постизали уз употребу одређених 

недозвољених средстава. Из тог периода датира и прва 

примена тзв. "крвног допинга".  

 

Листа врхунских спортиста који су се на тестовима пока-

зали као позитивни на недозвољене супстанце није мала и 

садржи приличан број освајача светских и олимпијских 

медаља.  

 

Атлетика: Ben Johnson (KAN) oдузета златна медаља са ОИ 

у Сеулу 1988. године, 100м; Jerome Young (САД) светски и 

олимпијски рекордер, 4х400м; Randy Barnes (САД) светски 

и олимпијски рекордер, бацање кугле; Linford Christie (UK); 

Tim Montgomery (САД) светски рекордер 100м; Javier 

Sotomayor (Куба) - светски и олимпијски рекордер, скок у 

вис;  Ludmila Engqvist (SWE);  Katrin Krabbe (NEM); Драгутин 
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Топић (YU) –скок у вис итд. Фудбал: Diego Maradona, Frank 

de Boer; Fernando Couto; Edgar Davids; Adrian Mutu; Jaap 

Stam; итд. 

 

Изразито велики број спортиста и скандала у вези употребе 

допинга присутан је у спортовима као што су бициклизам, 

дизање тегова, атлетика и пливање. Забележени су и 

примери дисквалификације читавих тимова због употребе 

недозвољених средстава (бициклизам - Festina тим, Tour de 

France, 1998) или већег броја спортиста током једне сезоне 

(Lance Armstrong, Floyd Landis, Michael Rasmussen, Jan 

Ullrich, Ivan Basso и др.). Узроке ове појаве и експанзије 

употребе недозвољених средстава можемо тражити у више 

фактора.  

 

 
6.2.1. Медицински, економски, и социолошки аспекти 

употребе допинга 
 
 
Медицински аспекти употребе недозвољених средстава 
 
Употреба допинг средстава са гледишта медицинских наука 

је недвосмислено штетна по организам спортисте. У 

зависности од врсте средстава које се користе и дужине 

узимања јављају се различите штетне последице.  

 

Неки од ефеката ових средстава могу се отклонити 

престанком коришћења, док се неки на жалост не могу 

отклонити и изазивају лакша и тежа оштећења органа а не 

ретко и фаталан исход.  

 

Навешћемо само неке од многих:  
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o смањена продукција тестостерона 

o стерилитет 

o атрофија тестиса 

o поремећаји менструалног циклуса 

o престанак раста код адолесцената 

o повећани ризик од тромбозе 

o дисфункције бубрега и јетре 

o ретенција течности 

o срчани проблеми 

o појава стрија и акни 

o прекомерна маљавост 

o промене у психичком понашању (агресивност, 

узнемиреност, депресивност итд.) 

 

Иако сва истраживања недвосмислено потврђују штетност 

употребе ових супстанци, ипак се велики број спортиста 

опредељује (или би се определио) за њихово коришћење. 

Према неким истраживањима и анкетама овај број се креће 

од 60 до 80% испитаних спортиста. 

 

 

Социолошки аспекти употребе недозвољених средстава 
 
За посматрање социолошких аспеката употребе недозво-

љених средстава у спорту морамо се претходно упознати 

са неколико важних чињеница. У периоду краја 20-тог века 

постаје све очигледнији утицај политике, комерцијализације 

и професионализације спорта.  Ствара се светско тржиште 

производа и услуга.  

 

Спорт се утапа у масовну културу, као средство забаве 

широких маса гледалаца - публике, под великим утицајем 

медија, пре свега телевизије. Преовлађују економске, 
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забавне и здравствене функције спорта у односу на 

образовно-васпитне. 

 

Спорт, као сегмент друштва, прати његов развој, прати све 

промене које у друштву настају као последица технолошког, 

културног и политичког развоја. Потребе савременог човека 

се мењају а самим тим и његов однос према спорту. 

 

Иако је распрострањеност употребе допинга достигла раз-

мере да се не може игнорисати и превазилази оквире обич-

ног "варања", може се ипак рећи да однос друштва према 

допингу садржи у себи елементе лицемерја и хипокризије.  

 

Са једне стране у масовној употреби налази се огроман 

број лекова, средстава и препарата за "здравље и лепоту", 

док са друге стране, то исто друштво осуђује спортисте који 

користе недозвољена средства да би издржали физички и 

психички притисак који са собом носи врхунски спорт. 

Притисак који управо друштво врши на њих, својим 

очекивањем бољих резултата, нових рекорда, победа итд.  

 

Цитирамо: Шта значи бити људско биће у ери када вас 

Надролон чини снажнијим спортистом, Прозак успешнијим 

бизнисменом а Виагра бољим љубавником?".   

 

Дојучерашњи хероји и освајачи медаља, бивају у тренутку 

одбачени и понижени од тог истог друштва које их је слави-

ло и величало, уколико се открије да су користили допинг.  

 

У свему наведеном можда можемо пронаћи разлоге из којих 

се велики број врхунских спортиста опредељује за 

коришћење ових средстава. Правила "игре" се мењају, 

улози су огромни а самим тим и ризици. 
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Економски аспекти употребе недозвољених средстава 
 

Данас је спорт врхунско средство забаве милиона гледа-

лаца. Гледаоци-потрошачи имају огромну жељу да гледају, 

слушају и читају о врхунском спорту. Ово сврстава спорт у 

врхунско средство комуникације за спонзоре, компаније и 

медије. Медијско експонирање спорта представља магнет 

за спонзоре, компаније и државе да улажу огромна 

средства у спорт.  

 

Расподела ових средстава међу спортистима, клубовима, спор-

товима и федерацијама је неравноправна, само мањи број 

победника добија све. Оваква расподела врши огроман прити-

сак на спортисте и клубове да дођу (и остану) до врха. 

 

У све већем броју утакмица, турнира, такмичења спортисти и 

клубови су принуђени да одрже своје позиције са циљем оства-

ривања прихода. У случају неуспеха, други заузимају њихово 

место.  

 

Савремени спорт је физички све захтевнији, издржљивост и 

снага доминирају у односу на технику. Основни предуслови за 

постизање врхунског резултата су бољи и квалитетнији тренинг, 

боља исхрана, техничке иновације и наравно допинг. 

 

Притисак који на спортисте врше публика, медији, спонзори и 

клубови, са циљем постизања резултата и остваривања профи-

та постаје толико велики а примамљивост успеха толика да се 

велики број спортиста опредељује за употребу ових средстава.  

 

Може се закључити да се спорт, односно спортисти, 

друштво, медији и спортска индустрија налазе у једном 
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затвореном кругу жеља и захтева, а да на крају »рачун 

плаћају« спортисти, својим здрављем а често и животом. 

 

 
6.2.2. Борба против допинга 

 

Обележје протеклог периода је велики броје скандала, 

одузимања медаља са олимпијских игара, светских и 

европских првенстава. Може се рећи да се у савременом 

спорту одвија специфична врсте непрестане борбе и 

надметања, која се не одвија на спортским теренима већ у 

лабораторијама.  

 

Са једне стране, сваке године се у научним лабораторијама 

произведе одређени број нових препарата, док се са друге 

стране, у лабораторијама које су овлашћене за допинг 

контролу и тестирање, убрзано ради на откривању тих 

супстанци и њиховом стављању на листу недозвољених.  

 

Познат је случај светски признатог бициклисте који је незва-

нично изјавио да су његове вишеструке победе на светским 

такмичењима управо последица тога што је увек користио 

средства која те године нису биле на листи забрањених, 

него тек наредне. Имао је "добру и брзу лабораторију"! 

 

Кампања борбе против допинга коју воде Међународни 

олимпијски комитет и неке међународне спортске асоција-

ције (WADA - World Anti-doping Agency) траје већ дужи низ 

година. У ту сврху извршен је читав низ активности и акција 

као што су едукација спортиста, тренера и спортских 

лекара, стандардизација и унапређење контролних проце-

дура и тестирања, оснивање овлашћених лабораторија за 

тестирање, пооштравање санкција и казни.  
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Један од најважнијих услова успеха борбе против допинга 

је и свеобухватност акције (обухватити што шири круг 

актера и учесника) и укључивање што већег броја спортских 

институција, организација, као и државних органа. Као 

пример проблема који се јављају представљају и догађања 

у Америчкој професионалним лигама (Бејзбол, Рагби и 

Кошарка) где су комесари ових лига одбили да ставе на 

увид своје протоколе за анти-допинг контролу. 

 

Између осталог, формулисан је и већи број докумената као 

што су Анти-допинг правила МОК-а, Анти-допинг Код, Анти-

допинг Повеља, већи број декларација, конвенција и 

закључака донетих на конгресима и конференцијама 

посвећеним борби против допинга. 
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6.3. Професионализација спорта 
 

Основна карактеристика спортова које називамо професио-

налним је чињеница да учесници (спортисти, тренери, итд.) 

примају накнаду, тј. имају приходе од обављања спортских 

активности, за разлику од аматерских спортова и спортиста. 

 

Као што је у претходним поглављима обрађено, од половине па 

до краја прошлог века јасна је тенденција смањења аматерских 

клубова (спортиста) у корист професионалних. Некада преовла-

ђујући облик бављења спортом, реализован учешћем аматер-

ских клубова и спортиста под покровитељством аматерских 

федерација сада представља само усамљене примере.  

 

Чак и највећа интернационална спортска манифестација, Олим-

пијске игре, више није поље надметања аматера већ 

професионалних спортиста.  

 

Дуго времена је професионални спорт посматран као појава 

несагласна са духом спорта и такмичења. Али у оквиру процеса 

комерцијализације спорта а под притиском медија, спонзора и 

спортске индустрије, ово гледиште је напуштено а аматерски 

спорт осуђен на нестајање.  

 

Усамљени примери федерација односно спортова који су се 

трудили да опстану као аматерски, довели су својевремено до 

очигледног пада у квалитету (рагби унија и енглески крикет). 

 

Иако су професионализацијом спорта постигнути неки позитив-

ни резултати као што су побољшање квалитета и спортских 

резултата, повећање популарности неких спортова, процват 

спортске индустрије и отварање нових радних места, остаје 

отворена тема за размилшљање о њеном укупном учинку. 
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Професионални спорт је у самој суштини појава која 

постоји ради саме себе, забаве публике, стварања профита 

и постизања врхунског резултата или успеха.  

 

Приходи врхунских спортиста достижу астрономске износе 

недостижне “обичном човеку” а начин и стил живота 

спортских звезда је у центру медијске пажње. 

 

Име и презиме Клуб Износ зараде 

Ricardo Kaka AC Milan 750.000 € 

Ronaldinho Gaucho FC Barcelone 710.000 € 

Frank Lampard Chelsea FC 680.000 € 

John Terry Chelsea FC 680.000 € 

Fernando Torres Liverpool FC 660.000 € 

Andriy Shevchenko Chelsea FC 650.000 € 

Michael Ballack Chelsea FC 650.000 € 

Cristiano Ronaldo Manchester Utd 640.000 € 

Thierry Henry FC Barcelone 640.000 € 

Steven Gerrard Liverpool FC 640.000 € 
 

Табела 7. Износи годишњих примања десет најплаћенијих 
фудбалера за сезону 2008-2009. (наведени износи обухватају 
само средства исплаћена играчима од стране клуба по основу 

уговора) 

 

Спорт постаје идеално место за брз успех, славу, новац и 

друштвени положај, јер су врхунски спортисти уједно и 

познате и признате личности у јавном животу.  

 

На путу до остварења овог циља, често се заборављају многе 

етичке норме, тако да смо сведоци масовног коришћења допинг 

средстава (варање), лажирања утакмица, насиља, неспортских 

потеза и гестова у циљу остваривања победе. 
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Самим истицањем важности и императива победе, 

професионализам је као део процеса комерцијализације 

спорта у спорт унео један тврђи и оштрији поглед на 

спортско такмичење. Важност успеха и победе далеко 

надмашује сврху учествовања и спортске борбе. 

 

Као закључак може се рећи да је улазак професионализма 

у спорт (заједно са осталим факторима) драстично изменио 

суштину и слику спорта. 
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6.4. Насиље на теренима и изван њих  

Насиље у спорту можемо дефинисати као све видове агре-

сивног понашања које за последицу има наношење повреда 

било које врсте другим лицима или уништавање имовине. 

Такође, насиље у спорту обухвата и све врсте вербалних изјава, 

претњи и увреда од стране спортиста, тренера или публике.  

Насиље у спорту је појава која се не сме везивати за оства-

рење такмичарских циљева у спорту. Насиље је у својој 

форми стриктно повезано са агресивним понашањем – 

агресијом и производ је тзв. реактивне агресије, која у себи 

садржи емотивну компоненту. 

Насиље на спортским теренима и ван њих постоји у дужем 

временском периоду и има своје дубоке корене. Узроци 

појаве и настанка насиља у спорту спадају у домен социо-

лошких и психолошких наука тако их нећемо опширније 

образлагати. Предмет нашег проучавања биће видљиве 

манифестације ове појаве, елементи који дају подстрек 

њиховом развоју и начини борбе против њих са циљем 

елиминисања ових појава из спорта. 

Експанзија насиља у спорту мора се посматрати као процес 

који истовремено рефлектује стање у друштву. Спорт као 

његов саставни део није имун на све процесе (позитивне и 

негативне) који се у друштву одвијају. Све промене и 

потреси у економској и политичкој ситуацији директно се 

преносе и на поље спортских дешавања. 

Насиље у спорту можемо поделити на две категорије, на 

насиље које се одвија на спортским теренима и насиље које се 

одвија ван њих. 
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6.4.1. Насиље на спортским теренима 

Насиље на спортским теренима карактеристично је за 

спортске игре и односи се на грубе (тзв. неспортске) 

стартове или физичко обрачунавање између играча, 

тренера или судија, у току или у паузама игре.  

Под императивом победе и под притиском публике која 

очекује добар резултат спортисти често подлежу прити-

сцима и посежу за разним неспортским потезима. 

У циљу очувања игре и заштите спортиста, међународне 

федерације непрекидно модификују постојећа и уводе нова 

правила. Најстроже се санкционишу сви видови тзв. 

намерних, неспортских и грубих прекршаја. Границе између 

"доброг тактичког прекршаја" и грубости  некад је тешко 

оценити. (пример: финале купа ЕШ Партизан-Реал). 

Овоме доприноси и утицај медија који стимулишу што 

интензивнију и енергичнију борбу на спортским теренима 

ради креирања спектакла, тако да смо сведоци да у 

различитим крајевима света, правила одређених спортова 

имају велике варијације. 

 

6.4.2. Насиље изван спортских терена 

Овај вид насиља односи се на насилне поступке који се 

одвијају непосредно пре, за време и после спортских 

приредби, а чији су учесници навијачи, као појединци или 

припадници тзв. навијачких група. Ове групе представљају 

посебну социјалну категорију.  
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Често називане “хулиганима”, ове групе немају много везе 

са спортом и спортским дешавањима, с обзиром на огроман 

степен агресивности и анимозитета према противничким 

играчима и навијачима. 

Ово претерано поистовећивање са својим "спортским идо-

лима", као последицу може имати стварање слике о "спорт-

ском супарнику" као о непријатељу.  

У неколико случајева, забележени су напади појединаца 

или групе на спортисте супарничких екипа. (Моника Селеш 

1993. , Eddie Merch, Tour de France 1975). 

Занимљиво је напоменути да су ове групе имале (и даље 

имају) огромну подршку својих клубова, а често и саме 

државе, која је политизујући спорт и спортске догађаје, њих 

користила као оруђе у остваривању својих крајњих циљева. 

(Бивша СФРЈ, Максимир, утакмица Динамо-Ц.Звезда).  

Дуги низ година, клубови су из разних разлога, најчешће 

финансијских, толерисали и чак стмулисали испаде својих 

"најватренијих" и "највернијих" навијача. Ове групе су 

свакако биле најчешћи посетиоци стадиона и значајан 

извор прихода који клубови остварују продајом улазница. 

Улога медија се такође не може занемарити, јер управо 

они, поклањањем претеране пажње овим догађајима и 

њиховим фреквентним приказивањем, глорификацијом 

спортских звезда - углавном контроверзног или агресивног 

понашања и коришћењем речи и фраза које асоцирају на 

борбу, рат итд. Нажалост, листа инцидената са тешким и 

неретко трагичним последицама прилично је дугачка. 
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6.4.3. Борба против насиља у спорту 

Као пример ефикасне борбе против насиља на теренима 

може се узети Енглеска. Некада је ова земља била позната 

по великом броју организованих навијачких група и 

њиховим изгредима али данас фудбалски терени у овој 

земљи пружају сасвим другу слику.  

Након трагичних догађаја у Хилфорду и Хејселу (1985), 

Енглеска је кренула у одлучну борбу против ове појаве. 

Прихватањем Тејлоровог извештаја покренута је акција и 

донет низ мера и прописа (Football Spectators Act 1989). 

Основна грешка у досадашњој борби против ове појаве је 

била ослањање само на репресију, тј. на интервенцију 

органа реда у случајевима појаве насиља на терену. 

Почетни кораци у борби против насиља, било  које врсте 

морају се спроводити едукацијом младих на свим нивоима, 

почевши од најнижих разреда школе.  

Држава се у овом погледу јавља као прва и последња 

инстанца. Израдом адекватних наставних програма и 

организовањем пропагандних акција у школама врши се 

усмеравање младих ка спорту, фер плеју итд. 

У другом сегменту држава мора донети скуп одговарајућих 

закона везаних за ову материју и обезбедити њихову 

примену. Доследном применом закона преко органа судске 

власти и стриктном примењивањем закона на теренима 

преко органа реда држава заокружује поље свог деловања.   

Важна карика у овом ланцу су и спортски клубови и 

спортске федерације. Федерације својим прописима морају 

присилити клубове да се дистанцирају од група које су 
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виновници насиља и престану са пружањем подршке 

агресивним деловима навијачких група.  

Клубови, са друге стране, морају у склопу својих омладин-

ских школа и уопште кроз целокупан рад са свим селекци-

јама инсистирати на примени фер плеја итд. 

Медији морају свој акцентат ставити на промоцију спорта и 

духа игре, путем промоције правих спортиста и наглаша-

вањем правих спортских потеза креирати јавно мњење. 
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6.5. Одступање од основних олимпијских принципа 
 

За многе је 1992. година, година неучествовања наших 

»олимпијаца« на великој смотри спорта у Барселони, али 

ипак, ми ћемо ову годину посматрати као прекретницу у 

развоју олимпијског покрета и светског спорта.  

 

Догађај који се може окарактерисати таквим епитетом, 

представља омогућавање учешћа професионалним спорти-

стима на Олимпијским играма.  

 

Иако су велике промене у олимпијском покрету почеле доста 

раније и материјализоване још у Лос Анђелесу 1984. године, 

овај догађај ћемо посматрати из угла промене олимпијског 

принципа. (ОИ у Лос Анђелесу сматрају се првим комерци-

јалним играма на којима је организатор остварио профит).  

 

У оквирима међународне конкуренције и борбе за титуле, 

медаље и велике новчане награде, спортисти су спремни 

да се излажу великим ризицима у жељи да их освоје без 

обзира на све последице.  

 

У тим приликама заборавља се на основна олимпијска 

начела, идеале и принципе, јер тада постоји само један 

циљ: ” победити по сваку цену”  (Илић, 2004). 

 

Олимпијски покрет од свог настанка у античко доба негује 

међусобну толеранцију и поштовање, поштовање правила 

и судија, без дискриминације у односу на пол, расу и веру 

(данас су на спортским теренима присутне све врсте 

нетрпељивости међу спортистима због различите 

верске и националне припадности па чак и политичких 

убеђења).  
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Олимпизам је филозофија живота којом се тежи ка 

хармоничном развоју тела и духа, које се постиже 

бављењем спортом. Из духа олимпизма проистиче право 

сваког човека на бављење спортом, у духу пријатељства, 

солидарности и фер плеја. 

 

Нажалост, сви смо сведоци континуиране дехуманизације 

спорта и напуштања ових идеала и принципа. Примери су 

многобројни. Улога и значај олимпијских игара су се током 

векова променили, од светковине спорта и мира (у античко 

време, за време трајања олимпијских игара прекидала су 

се непријатељства и ратови), игре су постале поље 

политичких и националних сукоба и притисака (полити-

зација игара кроз бојкоте и неучествовање, забрана 

учествовања спортистима из одређених земаља, акти 

тероризма и насиља). 

 

Идеал развоја здравог тела и духа кроз бављење спортом 

се напушта и сведоци смо све веће употребе недозвољених 

стимулативних средстава, док су спортисти “далеко” од 

идеала складног и здравог тела, јер им савремени спорт 

намеће такав систем тренинга и такмичења који у великом 

броју случајева нарушава њихово здравље (велики број 

повреда, тешких обољења и смртних случајева међу 

спортистима). 

 

Беспоштедна трка за новим рекордима, успесима и тежња 

победи по сваку цену, удаљавају спорт и спортисте од 

основних начела спортске борбе и спортског духа, а 

антички принципи часне и поштене борбе стављају се у 

други план и заборављају (неспортски гестови, увреде и 
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физичко разрачунавање међу спортистима, варање и 

непризнавање грешака итд). 

 

Чак и у самим оквирима олимпијског покрета, долази до 

одређених видова одступања и другачијег тумачења ових 

принципа, под притиском одређених процеса (комерци-

јализација и професионализација). У овом светлу се може 

посматрати и однос олимпијских структура према аматери-

зму и професионализму.  

 

У протеклом периоду пређен је пут од апсолутне искљу-

чивости према учешћу професионалних спортиста на ОИ 

(одузимање Олимпијске медаље Џиму Торпу 1912. године 

због претходног професионалног бављења бејзболом за 

хонорар од 60 долара!) до тренутног тоталног напуштања 

начела аматеризма на олимпијским играма (дозвола 

учешћа америчким NBA звездама на ОИ у Барселони, уз 

прихватање промене одређених правила такмичења и 

захтев за изузимање од допинг контроле). 

 

Појам спортског духа можемо окарактерисати као: посве-

ћеност; поштовање правила и закона, поштовање себе и 

других учесника, ферплеј и поштење, етику, толеранцију, 

карактер и образовање, радост и забаву, тимски рад, 

заједништво и солидарност, храброст.  
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6.6. Финансирање спорта 

За организацију и обављање спортских делатности потре-

бна су значајна материјална средства и ресурси. Функци-

онисање спортских организација са собом носи огромне 

материјалне трошкове.  

Одржавање спортских објеката, организација такмичења, 

трошкови тренинга и спортске опреме, зараде запослених, 

тренера и играча, само су неке од ставки за које је 

потребно обезбедити средства да би се омогућило 

нормално функционисање спортске организације.  

Цео систем финансирања спорта претрпео је у последњим 

деценијама значајне промене. Тенденције ових промена се 

крећу смеру све већег смањивања тзв. "државне интервен-

ције" у корист других извора финансирања (приватног 

капитала, спонзора, донатора или сопствених прихода).  

Овим променама више су погођене земље у којима је 

финансирање од стране државе био примарни извор 

финансијских средстава (земље бившег источног блока и 

неке азијске земље). Слабљењем државе и њеним 

сиромашењем, смањивала су се и средства која су из 

буџета издвајана за спорт.  

Постепеним смањивањем политичке улоге спорта и његове 

важности за државу у корист економских фактора, проценат 

средстава који су се из буџета издвајали драстично је 

смањен.   

Буџетски систем финансирања спорта, подразумевао је 

планску расподелу средстава одређеним спортовима и 

спортистима, при чему су се из врха власти (на основу 
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спортских резултата или политичке процене) наменски 

распоређивала средства.  

Иако је имао својих негативних страна, овај систем 

омогућавао је праведнију и равномернију расподелу 

средстава, јер су њиме били обухваћени и они 

некомерцијални сегменти спорта (мали спортови, школски 

спорт, аматерски спорт, рекреација запослених итд.). 

Убрзаном комерцијализациом спорта, улога медија, 

спонзора и спортске индустрије постаје кључни фактор у 

сфери финансирања спорта. Расподела средстава постаје 

неравномернија, јер се гро средстава концентрише у 

спортовима и организацијама које су потенцијални генера-

тори профита. Сврха организације и одржавања разних 

спортских приредби, манифестација и такмичења постаје 

управо остваривање профита.  

Средства која спортске организације користе за своје 

функционисање у великом проценту потичу из комер-
цијалних извора, од сопствених прихода који се остварују 

наплатом услуга (чланарине, улазнице, продаја тв права, 

маркетиншке услуге,  предузећа која функционишу у склопу 

организације итд.) или од спонзора. 

Највеће спортске организације, клубови, федерације, лиге 

итд. функционишу као предузећа, по свим законима 

тржишта и са циљем остваривања профита. Глобалним 

прегледом, може се рећи да је у садашњем тренутку овај 

начин финансирања доминантан.  

У одређеном броју земаља и даље постоји мешовити 

систем финансирања спорта који подразумева одређени 
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степен државне интервенције (недовољан за потпуно 

задовољавање финансијских потреба спорта) који се 

допуњује алтернативним изворима финансирања. 

Што се ситуације у нашој земљи тиче, може се рећи да она 

представља очигледан пример ове варијанте. Према 

важећим законским решењима, спортске организације се 

делом (мањим), финансирају из буџета. Иако су средства 

релативно мала, ово ипак омогућава "даљи живот" 

одређеним спортовима и спортским манифестацијама. 

Препорука Сектора за спорт Министарства омладине и 

спорта Републике Србије у вези финансирања спортских 

организација гласи: 

"Буџет се заснива на утврђеним општим интересима и 

потребама у области спорта. Овако утврђени програми се 

делом финанирају из буџета Републике Србије. Потребно је 

да спортске организације и савези пронађу и алтернативне 

изворе финансирања, јер се њихова активност не може 

комплетно финансирати из буџетских средстава".  

Са овим проблемом непосредно је повезано питање обуке 

кадрова посебно из области спортског менаџмента. У 

области инвестиција оваква потреба је још више 

наглашена, јер је због ограничених средстава неопходно 

укључивање јединица локалне самоуправе, привреде и 

грађана у финансирању изградње, опремања и одржавања 

спортских објеката.  

Критеријуме за распоређивање средстава одређује Сектор 

за спорт Министарства омладине и спорта у сарадњи са 
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стручним институцијама, установама, савезима и истакну-

тим спортским стручњацима.  

Посебу улогу у процесу стручне процене заузима Спортски 

савез Србије, посебно имајући у виду његову значају улогу 

у предлагању програма гранских спортских савеза. Ти 

програми ће се финасирати из буџета, а Спортски савез 

Србије ће утврђивати категоризацију спортова на основу 

које ће се буџет расподељивати." 

Иако је препорука законодавца о потреби алтернативног 

финансирања спорта јасна, за обезбеђивање оптималног 

нивоа потребних средстава, неопходно је доношење и 

пратећих закона и прописа.  

 

Тек доношењем ових аката, стимулисали би се потенци-

јални спонзори и улагачи који би имали интереса да улажу 

у спорт. 

 

 

*** 
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Испитна питања – поглавље 6 
 
 

1. Наведите основне проблеме савременог спорта. 
 

2. Дефинишите појам комерцијализације. 
 

3. Наведите које су последице комерцијализације 
спорта 

 
4. Који су фактори комерцијализације спорта? 

 
5. Објасните међусобну повезаност спонзора и спорта. 

 
6. Наведите факторе утицаја медија на спорт. 

 
7. Дефинишите појам допинга. 

 
8. Који су аспекти употребе допинг средстава? 

 
9. Дефинишите појам насиља у спорту. 

 
10. Који субјекти имају највећу улогу у сузбијању 

насиља? 
 

11.  Наведите примере одступања од основних 
олимпијских принципа. 

 
12.  Наведите основне моделе финансирања спорта. 

 
13.  Који модел финансирања спорта је заступљен у 

нашој земљи? 
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