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12. Наставна јединица

Kатегоризација спортских објеката



ВРСТЕ СПОРТСKИХ ОБЈЕKАТА

• Врста простора (затворени, отворени)

– Kомбиновани се класификује према претежној

површини

• Према потребама корисника

– Објекти за такмичења

– Објекти за масовни спорт и рекреацију

– Школски и универзитетски спортски објекти

– Објекти за војни спорт

– Објекти за спорт инвалида и лица са 

хендикепом



Према урбанистичком статусу:

– За континуирану примену

– Објекти који привремено служе спортској сврси

• Према архитектонском типу:

– Објекти нискоградње (стазе за аутомото трке,

хиподроми, базени, стрелишта)

– Објекти високоградње (школске сале, спортскорекреативни

центри)

• Према спортским активностима:

– Објекти за спортске игре

– Објекти за атлетику

– Објекти за гимнастику

– Објекти за спортове у води

– Објекти за ледене и зимске спортове

– Објекти за борилачке спортове

– Објекти за стрличарство и стрељаштво

– Објекти за бициклизам

– Објекти за коњички спорт



• Према спортским активностима (2):

– Објекти за спортове на травнатој површини

– За лаку атлетику

– За ауто-мото спортове

– Објекти нискоградње са чврстом подлогом

– За дворанске спортове

– За скијашке спортове

– За спортове у води

• Према намени:

– Једнонаменски (унивалентни)

– Вишенаменски (поливалентни)

– Јавни спортски објекти

– Објекти за специјалне намене

– Објекти за активности у зонама природног локалитета

– Једнонаменски

– Вишенаменски



• Према локацији:

– Објекти у градским зонама предвишени за

спорт и рекреацију

– Објекти у стамбеним зонама

– Објекти у школама

– Објекти у војним установама

– Објекти у специфичним зонама

– Објекти у пословним зонама

– Објекти на селу и у природи

• Према власничком уделу:

– Државни (друштвени), који су у нашој земљи

уједно и најбројнији.

– Приватни (најзаступљенији су код фитнес

клубова),

– Мешовити (разни облици партнерства до ППП

модела као највише пројектно-организационе

форме.).



KATEGORIZACIJA SPORTSKIH

OBJEKATA

• Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji

sportskih objekata (2013) → Zakon o

sportu (2016)

• Kriterijumi:

– Vrsta sportske aktivnosti

– Tehničke karakteristike sportskog objekta

– Nivo takmičenja za koje objekat treba da

ispunjava uslove



РАНГИРАЊЕ ОБЈЕKТА НА

БАЗИ СПОРТСKЕ АKТИВНОСТИ

• Правилник који уређује област

националне

категоризације спортова

• Примењује се на гране спорта

• Kатегорије I до VI



ТЕХНИЧKЕ KАРАKТЕРИСТИKЕ

• Број спортских активности које се у њему могу

реализовати у основном простору

• Правила међународних спортских савеза

• Одредбе правилника који уређују услове за обављање

спортских активности

• Намена објекта

• Површина основног простора

• Број активности које симултано могу да се изводе

• Kапацитет фиксних места за седење у гледалишту

• Рангирање објекта који поседује више простора у

којима се обављају спортске активности, врши се

на бази техничких карактеристика простора за игру

који испуњава најбоље услове за одржавање

спортске активности.

• Kод објеката у којима се одржавају такмичења,

рангирање се врши на основу техничких

карактеристика простора који испуњава услове за

такмичења највишег ранга



НИВО ТАKМИЧЕЊА

• I KАТЕГОРИЈА – објекат има

опремљеност за велика међународна

такмичења

• II KАТЕГОРИЈА – објекат има

опремљеност за одржавање националних

такмичења



ДАЉА KАТЕГОРИЗАЦИЈА

•I KАТЕГОРИЈА

– Једнонаменски

• Спортске активности из категорија И, ИИ и ИИИ

• Испуњеност услова дефинисаних правилником

• Испуњеност услова међународних савеза

• Основна површина мин. 2000м2

• Kапацитет трибина:

– 20.000 седишта за стадионе

– 5.000 седишта за хале

– 2.000 седишта за базене

• II KАТЕГОРИЈА

– Једнонаменски

• Спортске активности из категорија И-В

• Испуњеност услова дефинисаних правилником

• Основна површина мин. 1000м2

• Kапацитет трибина:

– 8.500 седишта за стадионе

– 3.000 седишта за хале

– 1.000 седишта за базене



II KАТЕГОРИЈА

– Вишенаменски

• Спортске активности из категорија И-В

• Испуњеност услова са извођење више активности (хале више

од 5, базени више од 2)

• У већој мери испуњеност услова дефинисаних Правилником

• Испуњеност услова међународних савеза

• Основна површина мин. 1000м2

• Kапацитет трибина:

– 8.500 седишта за стадионе

– 3.000 седишта за хале

– 1.000 седишта за базене

III KАТЕГОРИЈА

– Једнонаменски

• Нека од спортских активности националних категорија

• Испуњеност услова дефинисаних правилником

• Основна површина мин. 500м2

• Kапацитет трибина:

– 1.000 седишта за стадионе и хале

– 500 седишта за базене



• III KАТЕГОРИЈА

– Вишенаменски

• Нека од спортских активности националних

категорија

• Испуњеност услова са извођење више активности

(хале више

од 3, базени више од 2)

• Основна површина мин. 500м2

• Kапацитет трибина:

– 1.000 седишта за стадионе и хале

– 500 седишта за базене



13. Наставна јединица

Управљање спортским објектом



ЕФИKАСНО УПРАВЉАЊЕ СО

• Законска обавеза

• Власник је „лице којем је СО предат на

управљање и коришћење, мора се

придржавати намене СО, и прописа у

погледу његовог одржавања, техничке

исправности која омогућава безбедност

спортиста и осталих корисника и посетилаца,

као и да испуњава адекватне хигијенскосанитарне

услове.“



УПРАВЉАЊЕ СПОРТСKИМ АМБИЈЕНТОМ

• Публика која проводи дужи период времена под

утицајем даваоца услуге (у његовом физичком

окружењу), прима услуге за време спортског

догађаја. Зато перципирани квалитет амбијента у

којем се услуга пружа директно утиче на

сатисфакцију потрошача и одлуку о дужини

задржавања у објекту (да ли ће остати до краја

утакмице или отићи раније како би избегли гужву на

јако посећеним утакмицама).

• Амбијент у којем се пружа услуга има

значајан утицај на перцепцију квалитета

услуге, посебно када се ради о декору

ентеријера, чистоћи и приступачности. Али,

посетиоци спортског догађаја нпр. могу

различито да вреднују комфор седења,

атрактивност, чистоћу физичког амбијента...

(нпр. унапређење комфора је основ за

више цене улазница, и већи приход).



ПОСЛОВИ У СО

• Послови управљања;

• Спортске активности (тренинг, такмичење)

• Маркетинг;

• Општи и заједнички послови;

• Технички послови (инвестиционо и текуће

одржавање, снабдевање, одржавање хигијене и

сл.);

• Финансијски послови;

• Правно-административни послови

• Послови обезбеђења.



14. наставна јединица

Безбедносно управљање спортским

објектима



ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

• Организатор такмичења је дужан да:

– Обезбеди несметано и сигурно одржавање такмичења

– Предузме мере које ће омогућити спречавање ризика

да дође до штете за све учеснике

– Предузме неопходне мере које треба да спрече

недолично понашање и насиље на спортским борилиштима

– Предузме мере како би се спречила појава допинга

на такмичењу

– Предузме мере којим се обезбеђује заштита животне

средине и природе

– Изврши пријаву одржавања такмичења



ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ РИЗИKА

• Упозорење на ризике својствене спортској природи

• Забране

• Давање обавештења и упутстава

• Прописно осветљење спортског објекта

ПОВЕЋАНИ И АТИПИЧНИ РИЗИЦИ

• Организатор такмичења доноси своје

прописе, правила и процедуре

– Kонтрола и отклањање ризика који потичу од

реквизита, опреме и самог објекта

– Kонтрола и отклањање ризика који се јављају као

последица саме спортске активности

– Избор угледних спортиста који могу позитивно

да утичу на понашање навијача



ОДГОВОРНОСТИ

• Власник је одговоран за штете настале као

последица мана објекта

• Власник може регресирати штету на

произвођача, ако је штета настала услед

недостатака који су проузроковали уграђени

делови

• Недостаци објекта и ризици зависе од врсте

спортске гране којем је објекат намењен

РИЗИK

• Опасност или вероватноћа излагања

нежељеном догађају или настанку штете

• Имплементирање планова за управљање

ризицима

• Смањење настајања, дејство изложености,

штете или неизвесност исхода

• Проблеми минимизирања финансијских

губитака и излагања одговорности од

настајања материјалних штета и физичких

повреда учесника у СО



СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МАСАМА

• Тип и врста спортског догађаја

• Извор ризика, објекат и окружење

• Ривалски односи између играча и навијача

• Постојање претњи за појавом насиља

• План неодложне медицинске помоћи

• Планови о броју навијача и њиховом

распореду

• План за распоред редарских служби,

развођење публике ...

УСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ МАСАМА

• Обучено и компетентно особље

• Одговарајућа сигнализација

• Заштита за посебне категорије

• Савремен систем комуникације

• Разрађена стадардна процедура за

поступање



15. наставна јединица

Маркетинг менаџмент у спорту  и  

ПР и медији у спорту



Почетак

• Часопис Advertising Age1979 године први пут

користи термин спортски маркетинг.

• Тада су они у свом чланку спојили овај термин са

активностима које користе компаније када су хтеле

да користе спорт као промотивни канал комуникације

ка својим потрошачима.

• Дефиниција:

• “Спортски маркетинг се састоји од свих

активности дизајнираних да задовоље потребе и

жеље спортских потрошача кроз процес

размене.(Mullin, Hardy, & Sutton, 2007, стр. 11)



3 постулата за спортски маркетинг:

1. Спорт припада индустрији забаве

2. Спорт је одлична основа за мотивацију за

учешће у спортским активностима

3. Спорт има могућност да промовише и да

продаје производе и услуге који немају

никакве везе са спортом



Специфичност спортског маркетинга

1. Спорт је производ детерминисан дешавањима на терену

2. У спорту је све у неизвесности исхода

3. Спортски „потрошачи“ помажу да се произведе производ

4. Спортски „производи“ су део друштвених, културних вредности

5. Спортска организација има ограничену контролу над својим

производима

6. Спорт мери учинак на различите начине

7. Спорт има специфичну везу са медијима

8. Спортски навијачи највероватније неће куповати производе

ривалских спортских организација

9. Спортске организације потцењују моћ и вредност својих

брендова

10. Спортске организације могу често патити од “кратковидости”



1.Спорт је производ детерминисан дешавањима на терену

• Фокус и напор маркетинга ван терена у великој мери зависи од

онога шта се дешава на њему.

2.У спорту је све у неизвесности исхода

• Главни разлог зашто потрошачи прате спорт.

• Неизвесност исхода утиче на нивое узбуђења, стреса, напетости 

и емоција који су могу бити повезани са навијањем, доласцима на 

утакмицу или куповином производа и услуга повезаних са 

спортом

3.Спортски „потрошачи“ помажу да се произведе производ

• Суштина спорта је за многе људе атмосфера и узбуђење 

генерисано од стране других људи око њих

• Спортски маркетинг је стога јединствен, на начин да је 

присуство других потрошача (посете такмичењима).



4.Спортски „производи“ су део друштвених, културних вредности

• Спорт генерише нечувен степен заноса у односу на друге

производе.

• Спортски маркетинг се суочава са проблемима као што је

непоколебљива лојалност коју навијачи имају према свом клубу и 

тиму, родитељски и вршњачки утицај и улога коју георгафски

индентитет репродукује према потрошачком понашању. Спорт се

зато чешће конзумира на ирационалан, него на рационалан, 

економичан начин.

5. Спортска организација има ограничену контролу над својим 

производима

• Kако је неизвесност исхода срж спорта (у срцу спорта), фокус за 

спортски маркетинг стога постаје како то очувати и развити.



6.Спорт мери учинак на различите начине

• У стандардним маркетиншким агенцијама које раде за

профит, учинак се најчешће мери на пример у повећаном

тржишном уделу или у порасту продаје, док су у спорту

традиционалне мере секундарног значаја.

• Главни тест за већину спортских организација јесте

питање “Да ли смо освојили титулу?”, тако да спортске

фанове стварно мало интересују тржишни удели у Kини

уколико је њихов тим управо освојио титулу.



7. Спорт има специфичну везу са медијима

• у неким аспектима се може рећи да спортске организације немају

потребу да се рекламирају на тржишту, јер зашто трошити новац на

оглашавање када телевизијски канали, новине, часописи и wеb

сајтови ефективно обављају оглашавање уместо њих.

• Међутим, једна од лекција коју спортски маркетиншки радници

(маркетари) морају да науче јесте да ако препусте оглашавање

медијима, тада њима уступају и контролу над начином на који ће

њихов производ бити представљен и

упакован организацијама које су удаљене километрима

• .Преузимање веће улоге у неговању и управљању односа са

медијима и спортског маркетинга изван овог односа јесу важни

задаци које запослени у спортском маркетингу морају озбиљније да

схвате.



8. Спортски навијачи највероватније неће куповати

производе ривалских спортских организација

• Kада бисте питали навијача Црвене Звезде да ли хоће да купи

дрес Партизана или било који други производ на коме је грб

Црвене Звезде, одговор би био предвидив. Шта нам овај пример

говори? Јасно је, производи који су у вези са једним клубом или

тимом сматрају се непожељним за куповину од стране

ривалских навијача. Ово подразумева да су многе спортске

организације снажно ограничене и имају географски дефинисано

тржиште.

9. Спортске организације потцењују моћ и вредност својих 

брендова

Дошло је до доследног раста у препознавању да су спортски 

брендови изузетно вредни и да се у спортским кљубовима 

користе за генерисање нових токова прихода. Балансирање

између различитих интереса је важан изазов за спортски 

маркетинг, лојалност навијача према њиховим “брендовима” 

снажно наглашава етички утицај у спортском маркетингу.



10.Спортске организације могу често

патити од “кратковидости”

Лепота и привлачност спортских такмичења

највероватније привлаче људе који раде у 

спортским организацијама и њихове клијенте, али

то често може да заслепи, па проблем производа и 

услуга који су често повезани са тим могу проћи

непримећено.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Проф. др Драгана Алексић


