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Циљ предмета 

 Пружање информација о менаџменту у спорту и спортским 

менаџерима са становишта процеса тј. функција и знања које треба 

да има менаџер у 21. веку. 

 Упознавање са потребним способностима професионалног 

менаџмента на свим спортским нивоима. 

 Развој способности аналитичког размишљања и доношења 

менаџерских одлука у области спорта и да студенти могу 

употребити информације научене у току наставе и креирати 

маркетинг кампању или маркетинг план за спортску организацију 

или компанију која жели да послује у области спорта. 

 Оспособити студенте да могу самостално и у тиму да креирају, 

планирају, организују и реализују спортске догађаје свих величина



Исход

 Очекивани исход предмета је оспособљавање полазника за самостално и брзо 
креирање адаптибилних стратегија за све ситуације у оквиру својих 
компетенција;

 стварање самосталних лидера способних за коришћење иновативности и 
иницијативе које доприносе стварању спортског резултата и капитализацији 
истог, чиме доприноси стварање ефикаснијих форми организовања;

 схватање значаја очувања постојећег спортско-материјалног фонда, стицању 
способности привлачења посетиоца који дугорочно доприносе расту, 
изналажење нових модела и форми финансирања у складу са законским 
решењима; 

 стварање јасне представе о компетенцијама у оквиру наведених подручја, чиме 
се стиче простор и пословна могућност за професионалну афирмацију будућих 
менаџера у спорту.



Наставни садржаји

1. Менаџмент, дефиниција, менаџери

2. Фазе менаџмента у спорту

3.
Менаџмент у професионалном

спорту

4. Менаџмент у рекреативном спорту

5.
Менаџмент спортског догађаја, 

Увод у управљање догађајима



6.
Индустрија спортских догађаја

7.
Организација догађаја

8.
Спречавање насиља на спортским

такмичењима

9.
Безбедносно управљање спортским догађајем

10.
Људски ресурси и руковођење

Наставни садржаји



11. Менаџмент спортских објеката

12.

Kатегоризација спортских објеката

13. Управљање спортским објектом

14.

Безбедносно управљање спортским

објектима

15.

Маркетинг менаџмент у спорту и ПР и

медији у спорту

Наставни садржаји
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Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне 

обавезе
Поена: 50

Завршни 

испит
Поена: 50

Минимум Максимум Мин
Максиму

м

Присутво и 

активност на 

настави

1 10 Усмени испит

50

Колоквијум 10 20

Семинарски рад 10 20

Укупно 21 50





1. Наставна јединица

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏМЕНТА

Менаџмент је:

 стање, процес, позиција

 контролa, управљањe, координацијa, руковођењe, стимулисањe, 
одлучивањe:

 –људима, 

 –финансијама, 

 –материјалним добрима, 

 –нематеријалним добрима, 

 –потенцијалним ресурсима, 

 –расположивим ресурсима



Менаџмент је процес управљања
расположивим ресурсима ради остварења
специјалних циљева

Ангажовање слободних ресурса на

ефектан и 

ефикасан начин

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏМЕНТА



НЕKЕ ОД ДЕФИНИЦИЈА СПОРТСKОГ 

МЕНАЏМЕНТА

 …“Менаџмент у спорту подразумева процес 

планирања,организовања,вођења и оцењивања делатности 

у оквиру организације чији је основни циљ омогућавање 

реализовања спортских или рекреативних активности, 

производа и услуга”... MULIN(1980)

 …“Менаџмент у спорту можемо да дефинишемо као скуп 

активности чланова спортске организације који својим 

знањем, умећем и вештинама доприносе остваривању 

унапред постављених циљева и реализацији задатака који 

из њих произилазе”…. KASTRATOVIĆ (2005)



најприхвативија!?!?

…“Спортски менаџмент представља процес 

предвиђања, планирања, организовања, 

руковођења, обезбеђења кадровске политике и 

контроле људских, материјалних, финансијских и 

других организационих ресурса спортске 

организације, ради остваривања утврђених 

циљева”…



...или?

…”Менаџмент у спорту је ПРЕДВИЂАЊЕ 

спортског развоја, ПЛАНИРАЊЕ свих услова за 

развој спорта, ОРГАНИЗОВАЊЕ и 

РУKОВОЂЕЊЕ свим процесима спортског рада и 

развоја, KОНТРОЛИСАЊЕ свих спортских 

процеса, као и АНАЛИЗА и ЕВАЛУАЦИЈА, 

тј.оцењивање комплетне спортске делатности”…



Основне функције менаџмента

 1. Планирање - Одређивање организационих циљева, и 
начина да се они остваре.

 2.Организовање-одлучивање о томе где ће се одлука
доносити, ко ће обављати које послове и задатке и ко ће са
ким и за кога радити.

 3.Вођење–инспирисање и мотивисање запослених да
напорно раде да би остварили организационе циљеве.

 4.Контрола–надгледање напретка у остваривању циљева
и предузимање конкретне акције када је то потребно



Појам и атрибути менаџера

 Менаџери су лица одговорна и надлежна за остварење циљева

 Они су зато (по дефиницији менаџмента) планери, организатори, 

вође и контролори 

 Одговорност је повезана са надлежношћу!!!

 Одговорност се изводи из: 

 –положаја, 

 –формалног ауторитета, и 

 –компетенција. 



Ефективност и ефикасност менаџера

 Менаџери могу бити успешни или неуспешни

 •Њихова успешност мери се преко резултата организацијекоји су 

лимитирани остварењем конкретних циљева.

 Познати теоретичар из области менаџмента P. Drucker је увео 2 

критеријума успешности:

 1.ефективност значи радити праве ствари(избор “правих” циљева)

 2.ефикасност значи радити на прави начин(избор “правог” начина)

 –Ефикасност је битна, а ефективност критична



Атрибути менаџера 

Раде са људима и помоћу људи

Имају надлежност над алокацијом ресурса

Имају надлежност за дефинисање циљева и 

одређивање приоритета

Размишљају аналитички и концептуално

Менаџери су медијатори, дипломате и симбол



Активности менаџера

 Менаџер обавља више активности –врхунски менаџер је онај који зна управљати 

временом.

 Важне активности менаџера: 

 1.Техничке 

 2.Финансијске

 3.Комерцијалне

 4.Рачуноводствене

 5.Безбедносне 

 6.Менаџерске 

 7.Одржавање састанака 

 8.Писање извештаја 



Типичне грешке менаџера

Лицемерство

Недовољно информација 

Усамљене одлуке 

Недостатак могућности сарадње

Недовољна спремност на разговор и дискусију 

Грешке у комуницирању



2. Наставна јединица

ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА

Mенаџмент је процес кога чине одређене 
фазе:

1.Планирање

2.Организовање,

3.Вођење и

4.Контрола.



ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА

1. Планирањеје фаза менаџмент процеса у којој се: 

 Доносе одлуке о мисији и циљевима организације, и 

 Одређује курс акције неопходан за њихово остваривање

2. Организовање је фаза менаџмент процес у којој менаџери морају: 

 Дефинисати послове и конкретне задатке, 

 Извршити поделу рада, 

 Одредити активности и људе који су неопходни за остваривање постављених 

циљева 



3. Вођство је процес којим се утиче на 

друге како би се ангажовали на најбољи 

начин ради ефикасног и ефективног 

остваривање организационих ресурса

4. Контрола је фаза менаџмент процеса 

која мора да омогући да се све планиране 

активности и резултати заиста и остваре

ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА



ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА

 Планирањем се:

 1.одређују циљеви текућег пословања и развоја организације,

 2.предвиђају и дефинишу будући задаци,и

 3.предвиђају услови у којима ти задаци треба да се извршавају а 

циљеви остварују.

 Планирање је динамички непрекидан процес којим се спортска 

организација прилагођава и утиче на средину у којој она битише.



ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА

 Организовање-процес изградње спортске организације 

подразумева одређивање:

 1. ко коме одговара-хијерархијска управљачка структура 

(топ,средњи,најнижи менаџмент и подређени)и

 2. ко шта ради,зашта је надлежан-организациони делови и 

организациона структура



ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА

 Вођење - Фаза менаџмента која обухвата већи број активности усмерених на интеракцију 

између менаџера и сарадника.

 Вођство се дефинише као „процес издавања директива и утицаја на активност 

чланова групе”

 •…употреба:(1) формалног (позиција) и (2 ) неформалног (знање,искуство,персоналне 

карактеристике) ауторитета у остварењу заједничких циљева (циљева организације)!!! 

“Неки се роде велики, 

неки постану велики,

док се некима величина наметне”

V. Šekspir (Двадесета ноћ) 



ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА

ПОЈАМ КОНТРОЛЕ 

 Фаза процеса менаџмента у којој се мери:

 1.остваривање планских одлука (циљева, политике, програма и планова) и

 2.ефикасност организације у предузимању мере конкретне акције када се установи да 

је неопходна.

 Стални процес путем кога се:

 1.организација информише да ли се пословна активност одвија сврсисходно,

 2.на основу чега се врше корекције ако су неопходне, да би се остварили циљеви 

пословања

 Поремећаје у пословној активности је могуће уочити само ако је контрола 

перманентнa



3. наставна јединица

Менаџмент у професионалном спорту

 ГЛОБАЛИЗАЦИЈА МОДЕРНОГ СПОРТА 

 Карактеристике модерног спорта:

 –све више постаје планетарни феномен

 –развија се, чак, брже од музичке или филмске индусустрије.

 –најуспешнији клубови света у свим лукреативним спортовима 

постају успешна предузећа

 –клубови остварују велике профите на тржишту спортских 

услуга, роба и капитала.



Менаџмент у професионалном спорту

 У ери све општег развоја и професионализације спорта, чак и OI као некада највеће 

спортско аматерско такмичење, све више прерастају у бизнис и рекламу неслућених 

размера.

 •Није више важно учествовати, већ победити и само победити

 •Спорт данас припада најбрже растућим привредним гранама у свету

 У непшто више од једног века

 –спорт је од игре и забаве доспео до велике индустрије.

 –клубови су од неформалних удружења која су почивала на ентузијазму учесника 

прерасли у компаније глобалних размера



Савремени спорт карактерише:

 1.висока професионализација клубова и такмичења,

 2.све већи раст прихода и

 3.све израженији тренд корпоративног оргнизовања и управљања.

 Вредност спорта:

 –2003.године78,1милијарди$, 9 година касније

 –2012.године његова вредност 140 милијарди$ (двоструко већа)



Основни приходи на глобалном нивоу 

 Вредност прихода од спонзорства је износио 40 милијарди 

долара

 Приходи од улазница 40 милијарди долара

 Приход од продаје медијских права 32 милијарде долара (ТВ, 

радио, интернет права за мобилне медије)

 Приходи од merčendajzinga (додатна контрола пласмана) 

18милијарди долара



СПОРТ –БИЗНИС БЕЗ ГРАНИЦА

 Као савремени светски феномен спорт је постао и један  од 
најпрофитабилнијих привредних грана.

 Намеће се питање где су границе новог светског бизниса?

 Врхунски спорт доноси: (1) врхунске резултате, (2) квалитетна 
такмичења и (3) глобалну забаву.

 Велика светска такмичења побуђују невероватно интересовање 
не само спортске, већ свеукупне светске јавности.

 Готово половина становника наше планете прати утакмице 
светских првенстава у фудбалу или најинтересантнија 
такмичења на Олимпијским играма путем телевизије.



Менаџмент у професионалном спорту

 По висини зарада спортисти постају нова друштвена елита 

 Најплаћенији спортисти данашњице (2010) : 

 1.Голф играч Tajger Vudc–78,1 милиона $

 2.Тенисер Rodžer Federer–71,4 милиона долара 

 3.Кошаркаш Kobi Brajant–61,9 милиона $ и 

 4.Кошаркаш LeBron Džejms–59,8 милиона $

 5.Играч америчког фудбала Dru Bris–51 милион $

 6.Играч америчког фудбала Aron Rodžers–49 милиона $ 

 7.Голф играч Fil Mikelson–48,7 милиона $

 8.Фудбалер Dejvid Bekam–47,2 милиона $

 9.Фудбалер Kristjano Ronaldо–44 милиона долара 

 10.Фудбалер Leo Mesi–41,3 милиона $



Најплаћенији спортисти даншњице (12.06.2019) :

Часопис „ФОРБС“ дао је листу:

1. Фудбалер Leo Mesi–127 милиона долара

2. Фудбалер Kristjano Ronaldо–109 милиона долара 

3. Фудбалер Неимар–105 милиона долара

4. Боксер Канело Алварез – 94 милиона долара

5. Тенисер Роџер Федерер – 93,4 милиона долара

6. Квотербек америчког фудбала Расел Вилсон – 89,5 милиона долара

7. Квотербек америчког фудбала Арон Роџерс – 89,3 милиона долара

8. Кошаркаш Леброн Џејмс – 89 милиона долара

9. Кошаркаш Стефи Кари – 79,8 милиона долара

10. Кошаркаш Кевин Дуренте – 65, 4 милиона долара

-

-

17. Тенисер Новак Ђоковић – 50,6 милиона долара

-

-

89. Кошаркаш Никола Јокић – 26,2 милиона долара



Најбољи фудбалски клубови у 2016. години 

 Магазин Форбес је избацио листу 10 тренутно најбољих 

фудбалских клубова.

 На листи доминирају Енглези са 5 клубова, али прва два су 

Шпанци

 Вредност тимова детерминише: (1) њихова популарност, (2) 

приходи, (3) задужености (4) спортски резултати.

 Осим вредности клубова, приказане су и информације о 

годишњој заради у коју су укључени приходи од продаје 

улазница, ТВ права и спонзорства.



Најбољи фудбалски клубови у 2016. години

1. Реал Мадрид

 Вредност: 3,26 милијарди долара

 Годишњип риход: 577,8 милиона фунти

 Реал Мадрид  се налази на врху листе најбогатијих клубова 11 
година за редом

2. Барселона

 Вредност: 3,17 милијарди долара

 Годишњи приход: 560,8 милиона фунти

 Успех на терену прошле године обезбедио им је велике 
количине новца



Најбољи фудбалски клубови у 2016. години

3. Манчестер Јунајтед 

 Вредност: 3,1 милијарда долара

 Годишњи приход: 519 милиона фунти

 Манчестер Јунајтед - не игра баш најсјајније последњих година, али и даље су 

међу најпопуларнијим тимовима на свету. Велики извор прихода је уговор 

сапроизвођачем спортске опреме, Адидасом.

4. Бајерн Минхен 

 Вредност: 2,34 милијарде долара

 Годишњи приход: 474,5 милиона фунти 

 Кад су у питању финансије, Бајерн Минхен нема конкуренцију у својој земљи 

–далеко најбитнији клуб у Немачкој 



Најбољи фудбалски клубови у 2016. години

5. Манчестер Сити 

 Вредност: 1,37 милијарди долара 

 Годишњи приход: 463,5 милиона фунти 

 Планира да прошири стадион (Етихад) што би могло да повећа приходе 

6. Челси

 Вредност: 1,36 милијарди долара 

 Годишњи приход 420 милиона фунти 



Најбољи фудбалски клубови у 2016. години

7. Арсенал

 Вредност: 1,3 милијарди долара

 Годишњи приход: 435,5 милиона фунти 

 Арсенал највише зарађује по утакмици од сивх фудбалских 

тимова на свету

8. Ливерпул 

 Вредност: 982 милиона долара 

 Годишњи приход: 391,8 милиона фунти

 И поред релативно слабих резулатата Ливерплул и данас успева 

да оствари запажену зараду 



Најбољи фудбалски клубови у 2016. години

9. Јувентус 

 Вредност: 835 милиона долара 

 Годишњи приход: 323,9 милиона фунти

 За своје учешће у прошлогодишњем финалу, Јувентус је од 

UEFA-е добио чак 89,1 милион фунти

10. AC Милан

 Вредост: 775 милиона долара 

 Годишњи приход: 199,1 милиона фунти 

 С обзиром на резултате чудо је да је на овој листи



Најплаћенији спортски клубови у 2019. години

 Фудбалски клуб Барселона – 12,8 милиона долара

 Фудбалски клуб Реал Мадрид- 11,6 милиона долара

 Фудбалски клуб Јувентус – 10,54  милиона долара

 Кошаркашки клуб НБА – Портланд – 10,4 милиона долара

 Кошаркашки клуб НБА Голден стејт – 10,28 милиона долара

 Кошаркашки клуб НБА Оклахома- 9,83 милиона долара



 Highest Paid Athletes of the Decade (Forbes):

1. Floyd Mayweather: $915m

2. Ronaldo: $800m

3. Messi: $750m

4. LeBron James: $680m

5. Roger Federer: $640m

6. Tiger Woods: $615m

7. Phil Mickelson: $480m

8. Manny Pacquiao: $435m

9. Kevin Durant: $425m

10. Lewis Hamilton: $400m



КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА СПОРТА И ЊЕНЕ РАЗМЕРЕ

 Неки спортови као што су фудбал, кошарка, хокеј, бејзбол и амерички фудбал су профитно 

орјентисани.

 Високо су атрактивни и привлаче медијску пажњу и тржишно се остварују

 Међутим, огромна већина спортских клубова немају такве шансе па самим тим имају 

другачију орјентацију

 Тржишно се може верификовати само врхунски и професионални спорт који ужива велику

популарност.

 Да би се остварили велики профитни интереси потребна су енормна улагања капитала.

 Погршан је закључак да се не исплати улагање у мање атрактивни спорт.

 Спорт, као друштвени феномен, афирмише позитиван животни став и стил

 –Средство које спонзорима доноси позитиван имиџ, добру рекламу ид руштвену 

афирмацију.



СТРУКТУРА ФИНАНСИРАЊА ЈЕДНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ КЛУБА 

 Структсуру једног професионалног клуба покушаћемо да илустсрујемо на следећи 

начин:

1. Приходи се остварују од:

 –спонзора,

 –донатора,

 –реклама,

 –чланарина,

 –улазница,

 –продаје TV права,

 –издавања у закуп пословног простораи…



СТРУКТУРА ФИНАНСИРАЊА ЈЕДНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ КЛУБА 

2. Расходи се односе на: 

 –трошкове такмичења, 

 –тренинге, 

 –плате, 

 –уговорне обавезе, 

 –реквизите, 

 –опрему и одржавање објеката.

 Уколико клубови немају јаке спонзоре и нису у стању да се тржишно 

реализују, очигледно је да неће бити у стању да покрију расходе и да послују 

као успешна предузећа



КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА СПОРТА У 

СРБИЈИ

 Наш спорт није у довољној мери пратио промене у окружењу и наш 

систем спорта и законодавство нису довољно брзо реаговали.

 Долази до неконтролисаних процеса, нарочито у приватизацији.

 Промене код нас се дешавају стихијски, без јасног учешћа државе, 

без системске подршке и не довољно оргaнизовано.

 Потреси и ломови у свим сферама дрuштвеног живота основна су 

карактеристика деведесетих година прошлога века.

 Таква ситуација била је посебно искушење за спортске клубове који 

су једва егзистирали и опстали



КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА СПОРТА У 

СРБИЈИ
 У ратним околностима држава и привреда нису могле дати спорту било 

коју значајну подршку.

 То је одговарало појединцима да са својим капиталом уђу у поједине 
клубове и постају њихови “власници”.

 Објективно гледано, улазак сваког капитала у таквим околностима 
престављао је спас и једини начин да многи клубови преживе и наставе да 
се такмиче.

 Са друге стране, оправдано се поставило питање спортске компетентности 
новокомпоноване елите, људи који су се појавили ниодкуда, веома моћни и 
богати и са капиталом сумњивог порекла



КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА СПОРТА У 

СРБИЈИ

 Спортски клубови у Србији формално-правно свој статус нису мењали.

 Готово сви српски клубови имају статус удружења грађана.

 Изузетак су само два клуба

 –ФК Смедерево, који је у стечајној маси пословног система Сартид и 

већ дуго се безуспешно продаје и

 –ФК Чукарички, који је био у статусу друштвеног предуезећа па је 

касније продат на аукцији и тако добио власничког титулара



КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА СПОРТА У 

СРБИЈИ

 Нови власници српских клубова су “купили” само управљачка права–стекли 
право да управљају на основу својих улога на основу чега су ставили под 
контролу органе клуба.

 Клубови се задужују позајмицама од фирме оног који њима управља, а сви 
улози се евидентирају.

 Тако задужени клубови, у тренутку када држава донесе закон који би 
регулисао питања својинске трансформације у спорту, могу постати лак плен 
за дотадашње “власнике”.

 Мало је вероватно да ће неко трећи имати интерес да прихвати такве обавезе.

 То се дешава најчешће у локалним срединама и уклубовима где нема значајног 
интереса шире јавности.



КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА СПОРТА У 

СРБИЈИ

 Постоје и други начини промене својинског статуса 

спортских клубова у Србији.

 Докапитализација, уговарање или концесија на дужи рок–

ретка појава на нашим просторима.

 Све чешћи случајеви укључивања екстерних власника који 

финансирају само појдине аспекте функционисања клоба на 

основу чега стичу управљачка права у спортским клубовима. 

Мисли се на издвојене активности, уговоре са играчима и др.



4. Наставна јединица

ДРЖАВНИ МЕНАЏМЕНТ У РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ

 Све развијене земље поклањају велику пажњу организацији и развоју рекреативног 
спорта у оквиру система спорта у целини

Рекреативн обављење спортом:

 1. Треба да буде опште прихваћен и пожељан модел друштвеног понашања

 2. Рекреација је спорт на нивоу наше свакодневнице

 3. За разлику од спорта рекреација преставља спонтани израз човекове жеље 
да задовољи потребе за активностима

 4. Потребе задовољава на потпуно добровољан начин и по сопственом избору, у 
сврху одмора и разоноде.

Разлика између спорта и рекреације:

 Спорт (поготово врхунски) обухвата мањину и елиту

 Рекреација осмишљава живот великог броја људи



ПОЈАМ РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА И 

ЊЕГОВИ ПОЈМОВНИ ОБЛИЦИ 

 Појам Рекреације:

СЛОБОДНО ИЗАБРАНА, ИНДИВИДУАЛНА ИЛИ 

ОРГАНИЗОВАНА ДРШТВЕНА ДЕЛАТНОСТ, КОЈА 

СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И СПОРТСКО 

РЕКРЕАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ОМОГУЋУЈЕ ЉУДИМА 

АКТИВАН ОДМОР И ЗДРАВУ, ЗАБАВУ И РАЗОНОДУ, КОЈА ИМ 

ПОМАЖЕ ДА ОДРЖЕ ДОБРО ЗДРАВЉЕ, ФИЗУИЧКУ И РАДНУ 

КОНДИЦИЈУ И ДА ИСПОЉЕ СВОЈЕ СТВАРАЛАШТВО, КОЈЕ 

ИМ ЈЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ РАДОМ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ 

УСКРАЋЕНО



ПОЈАМ РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА И 

ЊЕГОВИ ПОЈМОВНИ ОБЛИЦИ 

 Физичке активности су рационална потреба, али и најбољи вид 
превенције нежељених стања (гојазност, хипертензије, депресије, 
стреса…)

 Рекреативни спорт-широк спектар физичких и спортских 
активности

 Активности које су у функцији унапређења здравственог, радног и 
социјалног статуса појединца

 Рекреација је важан фактор биолошке хармоније,

 Фактор социјалне и психолошке афирмације испољене кроз забаву, 
дружење, потребу за лепим, самопоуздање…

 Физичке активности обухватају све старосне категорије и доступне су 
свима



Рекреативне активности се организовано 

реализују на нивоу: 

1. Локалне заједнице (спортско рекреативна такмичења и 

манифестације), 

2. Спортских клубова и савеза 

3. Школских и универзитетских рекреативних програма,

4. Војних рекреативних активности, 

5. Рекреације у току радног времена,

6. Рекреације у циљу здравственог опоравка и терапије и 

7. Посебних рекреативних програма (приватне школе и 

клубови).



Велики допринос у промовисању идеје 

здравог животног стила:

 1. Савез за рекреативни спорт Србије, и

 2. Организација Спорта за све

Неке од редовних годишњих манифестација на државном 
нивоу:

 Олимпијске сеоске игре Србије,

 Атлетски вишебој,

 Хуманитарни крос: Ходај, трчи ради здравља,

 Обука непливача……



ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ У 

РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ 

У области рекреативног спорта у последњих 

десетак година најизраженија је приватна 

иницијатива

Отворио се велики простор на тржишту спортских 

роба и услуга.

Разлог:

–спортски објекти запуштени и неусловни и

–спортски програми недовољни и неадекватни



ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ У 

РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ 

 Нови спортски објекти које карактеришу:

 –висока функционалност и невелика улагања ,као и

 –нови разноврсни спортски програми,

 Обогатили су понуду у области спорта, подигли квалитет и 
смањили цену улагања

 Брзо су постали конкурентнији у односу на скупе и 
нерационалне спортске центре и класичне спортске 
програме

 Приватни сектор је приморао јавни сектор да се рационално 
понаша и да се прилагоди новим тржишним условима



ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ У 

РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ 

 За само неколико година, у Београду је изгрaђено преко:

 –три стотине тениских терена,

 –50 балона за мали фудбал и друге спортове,

 –на десетине поливалентних спортских хала, куглана,  fitnessцентара,

 –других специфичних садржаја

 Прилагођени с употребама савременог човека- последица су тежње за здравим животом и редовним 
вежбањем

 •Спортске школе fitnes и аеробик програми заступљени су у:

 1. свим спортским центрима,

 2. школама,

 3. домовима култура и

 4. месним заједницама, па чак и у вртићима.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Проф. др Драгана Алексић


