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Измене играча у функцији повећања ефикасности 
тактичког плана игре у фудбалу 

SUBSTITUTION OF PLAYERS IN FUNCTION OF EFFICIENCY INCREASE OF TACTIC PLAY 
PLAN IN FOOTBALL 

Физичка култура, Београд, 60 (2006), 2, стр. 165 – 172,  
таб. 3, лит. 10 
Сажетак 
Снимање и анализа тактичких опредељења фудбалских 
тренера приликом измене играча, која су као таква 
допринела постизању врхунског резултата у фудбалу, у 
функцији је препознавања најсуптилнијих тактичких 
замисли и законитости којима су се тренери руководили 
приликом измене играча  на XVI, XVII и XVIII Светском 
првенству у фудбалу. На врхунским такмичењима све 
чешће се дешава да играчи који као резерве улазе у игру 
буду ти који одлучују не само победника, већ својим 
уласком уносе неопходну енергију и мењају ритам игре. 
Број измена играча, на једном такмичењу, као што је 
Светско првенство, као и време које резервни играчи 
проводе у игри на једној утакмици, има тенденцију раста. 
У овом раду приказани су подаци који говоре у прилог 
томе да се највећи број измена врши у петој шестини 
утакмице (од 60 до 75 минута). Најчешће се стручњаци 
опредељују за маневарске играче и нападаче, као и за 
улазак у игру нападача уместо маневарског или играча 
напада. Све ове чињенице потврђују претпоставку да су 
тренери својим изменама – маневрима веома често 
утицали на повећање ефикасности тактичког плана игре, а 
са тим и на постизање позитивног резултата на 
утакмицама. 
Кључне речи: ФУДБАЛ / СВЕТСКА ПРВЕНСТВА / 
ТАКТИКА / ИЗМЕНА ИГРАЧА 
 

Fizička kultura, Beograd, 60 (2006), 2, p. 165 – 172, tab. 3, 
ref. 10 
Abstract 
Recording and analysis of tactic choices of football coaches 
when substituting players, which contributed to achieving of 
top football results is in function of recognizing the most 
subtle tactic conceptions and laws that guided the coaches in 
substitutions of players at the 16th, 17th and 18th Football 
World Championships. At elite competitions, it occurs more 
often that the substitution players are the ones who decide 
winning and who bring in the game the necessary energy and 
change the rhythm of the game. The number of substitutions 
of players, at one competition as the World Championship has 
a tendency of growth. This paper produced the data showing 
that the greatest number of substitutions of players is done in 
the fifth sixth of the match (from 60 to the 75th minute of the 
match), mostly the experts opt for maneuver players and 
strikers, as well as entrance in the game of the strikers instead 
of maneuver or forward players. All these facts confirm the 
assumption that coaches with their substitutions very often 
influenced the increase of efficiency of tactical plan of the 
game, and therefore the achievement of the positive result of 
the match. 
Key words: FOOTBALL /  WORLD CHAMPIONSHIPS / 
TACTICS / SUBSTITUTION OF PLAYERS 
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УВОД 

Фудбалска игра је током свог 
еволутивног развоја од једне крајње 
неорганизоване, забаве ради, активности 
достигла ниво који захтева изузетно висок 
степен стручности и научни приступ 
проблематици на свим пољима. Овакав, крајње 
студиозан, приступ огледа се пре свега кроз рад 
фудбалског тренера, односно тима 
фудбалских стручњака који управљају 
тренажним процесом. Пошто савремени фудбал 
захтева једну интегралну припрему фудбалера, 
тако исто се и од тренера очекује да, поред 
познавања законитости развоја и одржавања 
спортске форме, поседује и одређени фонд 
знања из области спортске (фудбалске) 
педагогије, психологије, социологије, 
аналитике, дијагностике, и многих других 
научних области. 

Како је у фудбалу једино мерило 
успешности резултат, тако су и поступци 
тренера под будним оком јавности, а ти 
поступци се најчешће сагледавају кроз начин 
вођења утакмице, односно потезе које тренер 
повлачи у датим околностима у току саме игре. 
Сходно томе, често се у медијима, па и у 
стручним коментарима, стручност тренера 
мери поставком игре, као и  тактичким 
замислима  путем измене играча. Овако 
површан приступ проблематици фудбалске 
игре, са аспекта измене играча, инспирисао нас 
је да на један систематичан начин уочимо 
принципе и закономерности којима се 
управљају врхунски фудбалски стручњаци на 
највећим светским такмичењима. На тај начин 
стиче се основа за даља практична и теоријска 
усавршавања тактике фудбалске игре и 
коначно, њену имплементацију у пракси. 

Тренери који претендују ка великим 
фудбалским остварењима морају пре свега да 
упознају све факторе успешности у фудбалу, па 
и са становишта измене играча, где ће 
аналитичком методом сагледати све аспекте 
тактизирања тренера који се резултатима 
потврђују. У том смислу за даљи практични и 
теоријски развој  фудбала, било би неопходно, 
у крајњем случају пожељно, да се више пажње 
посвети анализи промене тактичког плана игре, 

путем замене играча, јер је у њима  скривени 
потенцијал свакога тима. На тај начин долази 
се до значајних открића која могу бити од 
великог значаја за фудбалску праксу, када је 
припрема утакмице у питању, односно анализа 
игре и упознавање противника. 

На врхунским такмичењима све чешће се 
дешава да играчи који као резерве улазе у игру 
одлучују победника и својим уласком уносе 
неопходну енергију и мењају ритам игре. 
Потврду добијамо и у статистичком податку 
који говори да су на последњем Европском 
првенству у Португалу 2004. год., од укупно 
постигнута 32 гола (4 првопласиране екипе на 
том првенству), 10 голова постигли играчи који 
су улазили са клупе и да су чак 9 пута били 
непосредни асистенти у акцији која је 
претходила постизању гола /5, 6/. 

Увидом у доступну домаћу и страну 
литературу, која је у непосредној вези са 
проблематиком овог истраживања, може се 
констатовати да се оваквом начину прилаза 
проблематици фудбалске игре до сада веома 
мало приступало. Ипак, Pearce i Hughes /7/ су се 
бавили проблематиком измене играча са 
становишта ефикасности. Кроз упоредну 
анализу екипа Европског првенства 2000  
посматрали су успешност екипе пре и после 
измена, као и индивидуалне активности, и 
ефикасност играча који је замењен и играча 
који је ушао у игру. Добили су резултате који 
говоре да су 58,4% измена имале позитиван 
утицај на игру тима, 12,5% измена није имало 
битнијег утицаја, док 29,1% измена имало је 
негативан утицај на игру једног тима. Када су у 
питању индивидуалне активности, резултати 
овог истраживања показују да су резервни 
играчи у 37.5% извршених измена били 
успешнији од играча које су заменили, у 37.5 % 
били су на истом нивоу, а у 25% измена били 
су неуспешнији. Резултати добијени на овакав 
начин указују на значај измене играча као 
тактичког средстава пре свега на групном и 
тимском плану а затим и на индивидуалном. 

Предмет  овог рада је анализа тактичких 
опредељења фудбалских тренера приликом 
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измене играча која су, као таква, допринела 
постизању врхунског резултата у фудбалу. 

Циљ рада је препознавање 
најсуптилнијих тактичких замисли и 
законитости којима су се тренери руководили 
приликом измене играча  на XVI, XVII и XVIII 
Светском првенству. 

МЕТОД РАДА 

Узорак испитаника који су у функцији 
доношења закључака, приликом израде овог 
рада, базиран је на постигнутим резултатима на 
Светским првенствима 1998. 2002. и 2006. год. 
четири првопласиране екипе.    

Узорак варијабли које су посматране у 
раду су: број укупно извршених измена, време 
које су резервни играчи провели у игри, 
просечно време проведено у игри, број измена 
у појединим периодима, број измена у 
зависности од резултата (позитиван, нерешен и 
негативан) и број измена играча према 
позицијама у тиму.   

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА  

Измена играча као тактичко средство 
фудбалске игре 

Пошто је фудбал динамична игра где се 
развој догађаја веома тешко може са 
сигурншћу предвидети и где се околности 
веома брзо мењају, знање тренера, односно 
антиципација, перцепција, логично 
закључивање, искуство и правовремена 
реакција долазе до изражаја. Самим тим, 
тренер изменом играча на непосредан начин 
утиче на промену тактичког плана игре свога 
тима. Искуство селектора репрезентације 
Италије, актуелног светског првака, Марћела 
Липија говори да тренер мора бити спреман на 
све могуће евентуалности у току саме игре, 
где се у сваком тренутку може прећи из једног 
система игре у други (односно из основног 
система игре у одређене офанзивне или 
дефанзивне варијанте тог система), мењати 
тактички план игре и све то у зависности од 
развоја догађаја на самом терену. Дакле, 

уколико се у току игре жели променити систем 
игре, најефикасније решење је измена играча, 
јер се на тај начин добија играч који по својим 
карактеристикама може боље да одговори 
новим захтевима игре. Такође у групној 
тактици игре, а нарочито у тандем игри, 
уколико тренер добро процени мане и врлине 
противника, правовремена и сврсисходна 
промена играча може да буде од великог 
значаја за сам исход утакмице. И на крају, на 
индивидуалном плану, често се дешава да 
поједини играч не може да парира противнику, 
како технички, тактички тако и физички, а са 
друге стране, на клупи је играч који може да 
искористи одређену ману противника на 
појединој позицији, те се измена играча 
намеће као најадекватније решење. 

Психолошки постулати приликом 
замене играча 

Уколико узмемо у обзир чињеницу да 
тренери врхунских екипа на великим светским 
такмичењима располажу са већ технички и 
тактички обученим, као и физички 
припремљеним играчима, на одређеном нивоу, 
простор психолошке припреме остаје као 
највећа ширина у којој тренер може да испољи 
своје креативне способности. Психолошка 
припрема, са аспекта резервних играча, између 
осталог подразумева оптималан ниво 
мотивације, повећање самопоуздања и 
кохезивности у екипи у циљу стварања 
позитивне атмосфере, која је неопходна за 
постизање врхунских фудбалских резултата. 

Велики број добрих појединаца, као што 
је често и случај у репрезентативним 
селекцијама, може да отежа тренеру посао када 
је стварање добре атмосфере у питању, простом 
чињеницом да не могу сви да играју. Да би 
избегао овакве ситуације тренер мора да 
истакне важност улоге сваког појединца и да 
убеди играче у исправност својих одлука 
(Закерони). Различити темпераменти и црте 
личности играча изискују високе аналитичке и 
педагошке способности тренера. Тренер мора 
добро да упозна сваког играча и сходно томе 
одреди њихове улоге у тиму, јер постоји  
’’опасност’’ деморалисања играча додељеном 
улогом. Дакле, за ’’добру климу’’ у 
функционисању једне групе неопходно је у 
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сарадњи са играчима одредити стандарде 
успешности и квалификовати независне тимске 
циљеве. Индивидуални и екипни циљеви 
морају да буду јасно постављени и дефинисани. 

Број извршених измена и време које су 
резервни играчи провели у игри 

Анализа последња три светска првенства, 
посматрана са аспекта измене играча, говори да 
се тренери све више одлучују за  тактичке 
промене путем измене играча. У табели 1 
примећује се да се укупан број замењених 
играча повећавао, али не тако рапидно колико 
се повећавало време које су резервни играчи 
проводили у игри. Такође, добијени резултати 
показују да се просечно на једној утакмици 
игра 52 мин са резервним играчима, што је 
значајан период саме игре. Овакав податак 
говори да је тенденција развоја фудбакске игре 
усмерена ка што већој брзини техничко-
тактичких испољавања, као и честим 
променама ритма и темпа игре. Како се 
савремени фудбал креће ка све већој 
интезификацији, како тренинга, тако и 
активности у игри, неопходно је изменама 

освежавати поједине линије тима  и користити 
максимум од сваког играча. Овоме у прилог 
говори и промена правила фудбалске игре где 
се после Светског првенства 1994 год. прешло 
на право измене три играча, док се пре ове 
промене могло променити два играча и голман. 
Међународни фудбалски борд посегао је за 
оваквом одлуком из вероватно већ поменутих 
разлога, а све у функцији повећања 
атрактивности саме игре. Све веће коришћење 
резервних играча има упориште и у 
функционалним и моторичким захтевима 
фудбалера који се, такође, све више повећавају, 
тако да према истраживањима Reilly /9/ и Rienzi 
et al. /10/ играч на једној утакмици претрчи и до 
12000 м, далеко више од ранијих показатеља, 
Reilly i Thomas /8/ чија истраживања говоре да 
фудбалер претрчи између 7 и 10 км на једној 
утакмици. Ако, уз све то, узмемо у обзир и 
чињеницу да врхунски фудбалер данашњице за 
свој клуб одигра и до 75 утакмица годишње 
(пр. Валтер ди Салвио), а на то још и утакмице 
за националну селекцију, неопходно је што 
већим бројем измена у дужем временском 
интервалу одмарати играче. 

Табела 1.  Број извршених измена играча, време проведено у игри укупно и просечно на 
свакој утакмици 4 првопласиране екипе на последња три светска првенства 

Светско 
првенство број измена укупно 

минута 
просечно 
минута 

1998 61 1338 47,7 

2002 76 1478 52,7 

2006 77 1594 56,9 

УКУПНО 214 4410 52,43 

 

Извршене измене према временском 
трајању утакмице 

Стратегија у вођењу утакмице једног 
тренера може се препознати и кроз начин на 

који врши промену играча у појединим 
временским интервалима трајања утакмице. 
Добијени резултати (табела 2) показују да се 
далеко већи број измена врши у другом 
полувремену и то највише у последња два 
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периода (утакмица је подељена на 6 једнаких 
делова у трајању од по 15 мин). Такође видимо 
да се на првенству 2002. год. број измена 
постепено повећавао како је време одмицало, 
док је 1998. и 2006 год. највише измена било у 
периоду од 60-75 минута. Резултати 
истраживања /1/ говоре да се фреквенција 
постигнутих голова у фудбалској игри повећава 
како се утакмица ближи крају, као и то да је 
последњих 15 минута период игре у коме пада 
далеко највећи број голова. Овакви резултати 

иду у прилог логици којом су се руководили 
стручњаци на претходна три светска првенства, 
где су изменама желели да предупреде све 
могуће евентуалности и унапред се припреме за 
сам завршетак меча. Уколико знамо да су на 
крају утакмице фудбалери емотивно и 
психички прилично испражњени, а самим тим 
је и концентрација на нижем нивоу, честим 
изменама потребно је задржати концентрацију 
и неопходну агресивност тима. 

Табела 2.  Број замењених играча на светским првенствима (1998, 2002, 2006) у појединим 
временским интервалима трајања утакмице (6 периода у трајању од 15 минута) 

Светско 
првенство 0 - 15 15 - 30 30 - 45 45 - 60 60 - 75 75 - 90 

1998  2 1 10 27 21 

2002   4 17 26 29 

2006  1 4 11 34 27 

УКУПНО  3 9 38 87 77 

 

Измене играча у односу на тренутни 
резултат и позиције играча у тиму 

Резултати које показује Табела 3 говоре 
да тренери најуспешнијих екипа на протекла 
три светска првенства највећи број измена врше 
при позитивном резултату своје екипе, док је 
упола мање измена при нерешеном, а знатно 
мање при негативном резултату. Када измене 
играча посматрамо према њиховим позицијама 
у тиму, видимо да је далеко најмањи број 
промена у последњој линији одбране, а да су 
маневарски играчи ти који су у највећем броју 
случајева излазили из игре (116 пута), док су 
нападачи највише као резерве улазили у игру 
(106 пута). Значајан је податак да је на 
Светском првенству 1998. год. број 
одбрамбених, маневарских и играча напада, 
који су излазили и улазили у игру био је 
подједнак, док се на два последња првенства 
примећују одређене разлике. На последњим 

првенствима (2002, 2006) знатно више уместо 
маневарских играча у игру улазе нападачи. 
Оваква пракса може се тумачити и тежњом 
тренера да са већим бројем нападача што пре 
искористе своју супериорност и осигурају 
резултатску предност, ако већ знамо да се 
измене врше већином при позитивном 
резултату. 

Велики број замењених играча средине 
терена, као и нападача, налази упориште и у 
истраживањима /2/ која показују да играчи 
средине терена за отприлике 5% више претрче 
од нападача, а нападачи пак 7-8% више од 
централних бекова. Такође, сам карактер 
трчања, односно физиономија кретања по 
линијама тима се у многоме разликује, па 
самим тим и енергетски депои код играча 
појединих линија тима се брже, односно 
спорије празне. Уколико знамо да маневарске 
играче одликује трчање са честим променама 
правца, променама ритма, разноврсни облици 
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кретања (трчања напред-назад, скокови, окрети, 
заустављања ...), трчања у анаеробно-аеробној 
зони енергетског обезбеђења, где је интензитет 
оптерећења субмаксималан, онда се тиме може 

образложити статистички податак који каже да 
су маневарски играчи ти који најчешће излазе, 
односно улазе у игру. 

Табела 3.  Укупан број измена играча при негативном,  нерешеном и позитивном резултату и 
број играча који су изашли, односно ушли у игру у зависности од њихових 
позиција у тиму (О- одбрамбени, М- маневарски, Н- нападачи) 

број измена из игре излази у игру улази Светско 
првенство нег. нер. поз. О М Н О М Н 

1998 9 20 32 6 36 19 8 30 23 

2002 14 17 45 7 40 29 7 25 44 

2006 7 27 43 6 40 31 6 32 39 

УКУПНО 30 64 120 19 116 79 21 87 106 

 

Конкретне промене у датим 
околностима 

Као крајњи циљ овог истраживања је 
сагледавање који су то конкретни поступци 
приликом измене играча које тренер врши, а 
везани су за тренутни резултат и позицију 
играча који излази-улази у игру, у датом 
тренутку. Укупном анализом свих извршених 
измена на последња три светска првенства, 
добијени су резултати који говоре да је највећи 
број измена, укупно 60, извршен заменом 
везног играча такође везним играчем, док је 
нешто мање измена, тачније 56, извршено 
заменом нападача за нападача. Статистика 
показује и трећу велику групу измена, а то је 46 
измена у којима су из игре излазили везни 
играчи, а улазили нападачи. Од осталих измена 
једино се издвајају по 7 измена одбрамбеног за 
одбрамбеног и нападача за везног играча. 

Према тренутном резултату, а у 
зависности од позиција играча у тиму, добили 
смо податке који говоре да су при негативном 
резултату свог тима  тренери укупно 13 пута 
вршили измене маневарски-нападач и  
5 пута маневарски-маневарски фудбалер. У 

ситуацијама када је резултат био нерешен није 
било значајних одступања у корист појединих 
линија тима, 17 измена нападач-нападач, 16 
измена маневарски-нападач и 15 измена 
маневарски-маневарски. При позитивном 
резултату било је 38 замена маневарски-
маневарски, 37 измена нападач-нападач и 17 
маневарски-нападач. Дакле, највећи број 
измена, које нису такозване класичне измене 
(маневарски-маневарски, нападач-нападач), 
било је замена маневарског играча за играча 
напада. Најсликовитији пример су измене које 
је вршио италијански селектор Липи у 
полуфиналу последњег Светског првенства 
2006. године, када је из игре извео два 
маневарска фудбалера и једног нападача, а у 
игру увео три нападача и на тај начин дошао до 
победе. Нешто слично италијански селектор 
урадио је и у финалној утакмици. 

Добијени резултати показују тактичке 
смернице приликом вођења утакмице, тренера 
чије су екипе направиле запажен резултат, а и 
саму стратегију у припреми за такмичење, па и 
за поједине ситуације у датим околностима у 
току игре. Из претходно наведеног може се 
рећи да се тренери углавном опредељују за 
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такозване класичне измене, односно у игру  
уводе играче који  играју на истим или 
приближно истим позицијама у тиму, дакле 
нису склони радикалним променама, осим што 
теже завршетку утакмице са већим бројем 
нападача. Дакле, не ретко, екипе су временом 
настојале да повећају број нападачких 
активности и тиме дођу до позитивног 
резултата. Узимајући у обзир пласмане 
репрезентација, које су посматране на 
протеклим светским првенствима, може се рећи 
да је нападачка игра на гол више у овим 
случајевима донела резултат. Потврду овој тези 
даје податак да и приликом позитивног 
резултата тренери се нису опредељавали за 
чување сопственог гола, већ се и даље 
појачавао притисак на гол противника. На 
основу овакве анализе, у погледу замене 
играча, може се донети одређени суд о 
стручности, тежњама, циљевима и 
студиозности тренера, а и вредностима и 
манама једног тима. Да је стратегија, у погледу 
замене играча, изузетно важан сегмент у 
фудбалској игри говори податак да, од укупно 
12 постигнутих голова репрезентације Италије 
на последњем светском првенству, 5 голова су 
постигли фудбалери који су улазили у игру. 

ЗАКЉУЧЦИ 

Број измена играча, на једном такмичењу, 
као што је Светско првенство, као и време које 
резервни играчи проводе у игри на једној 
утакмици, има тенденцију раста. То време, 
током три последња светска првенства, 
повећавало се у просеку за 5 мин по утакмици, 
тако да на последњем светском првенству на 
једној утакмици резервни играчи играју 56 мин. 

Селектори репрезентација, које су део ове 
анализе, далеко највећи број измена врше у  

другом полувремену што је, може се рећи, и 
очекивано. Међутим, у оквиру другог 
полувремена, период утакмице између 60. и 75. 
мин. је време у којем тренери највише праве 
измена. Укупно 87 измена извршено је у овом 
временском интервалу на последња три светска 
првенства. 

Тренери измене играча, у највећем броју 
случајева, врше при позитивном резултату  
своје екипе (120 измена), знатно мање при 
нерешеном резултату (64 измене), док се при 
негативном резултату врши далеко најмањи 
број измена (30). 

У зависности од позиције играча на 
терену, највећи број играча који је замењен су 
играчи из маневарског простора (116), знатно 
мање мењани су нападачи (79), док су из игре 
најређе излазили играчи последње линије 
одбране (19). 

За разлику од играча који су излазили из 
игре, највећи број играча који је ушао у игру је 
из нападачке линије (106), затим из 
маневарског реда (87), док су дефанзивци 
такође ретко улазили у игру (21). 

Највећи број измена играча извршен је 
заменом маневарског играча такође маневарским 
играчем (60), нешто мање замена био је нападач 
за нападача (56), али такође значајно место 
заузима и трећа група, а то је замена маневарског 
фудбалера за играча напада 46). 

Када је у питању тренутни резултат и 
позиције играча у тиму, дошли смо до закључка 
да при негативном резултату селектори су се 
углавном опредељивали за измене маневарских 
за нападача и маневарских за везног фудбалера, 
при нерешеном резултату најчешће су мењани 
нападачи за нападаче и маневарски за нападаче, 
док је при позитивном резултату највише 
измена било маневарски за маневарске и 
нападачи за нападаче. 
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