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Сажетак
У Србији су се, у периоду од 2001. до 2009. године одвијале многобројне, хотимичне активности са циљем да се одреде правци 
развоја што већег броја чинилаца националног система спорта (НСС) и његовог окружења. Израз „национална мисија визиона-
ра спорта“ из наслова овог уредничког чланка, упућује на то да су се промене догодиле захваљујући појединцу. Циљ рада је да 
се кроз рефлексију и ex-post елаборацију доступних документа, индуктивним током дође до закључака о стручном и научном 
утемељењу промена НСС и националног олимпијског комитета (НОК) кроз остварење визије Предрага Манојловић, ерудите за 
прогрес и развој. Да би се смањио субјективизам у закључивању, смисао, терминологија, правовременост, акциони планови... 
анализираних докумената, иста су компарирана са резултатима периодике за истоимени временски период. Исход ове квалита-
тивне анализе треба разумети и као прилог олимпијским студијама, субобласт: Управљање олимпијским развојем. Рефлектујући 
на деловање Манојловића, утврђени су многобројни примери за моделе добре праксе, који су, кроз анализу смисла, разврстани 
у иновативне кластере спортског органзовања и управљања: (1) НОК и његов развој, 2) Спортиста, (3) НСС и његов развој,  
(4) Спортски тренер, (5) Спонзори и донатори, (6) Држава Србија, (7) Друштво Србије, (8) Кадрови за спорт 21. века, (9) Мултис-
портска такмичења, (10) Олимпијске студије и компетентности лидера олимпијског развоја, (11) Међународна сарадња и агенда 
европског спорта. Особеност Манојловића, као лидера, проистиче из његове просвећености. Као лидера олимпијског развоја, 
карактерисале су га особена духовност, морал, образованост, мудрост, саборност. Био је посвећен задатку и постизању изузет-
ности, храбар, иновативан, одлучан, правичан, разборит, умерен, правдољубив. Предраг Манојловић је био Арете - Олимпијац 
- у простору свог деловања, изузетан и бољи од свега претходно учињеног.

Кључне речи: ПРЕДРАГ МАНОЈЛОВИЋ / ЛИДЕРСТВО / ОЛИМПИЈСКЕ СТУДИЈЕ / ОЛИМПИЈСКИ РАЗВОЈ / НАЦИОНАЛНИ 
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ / СРБИЈА

ЕРУДИТА РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНОГ 
СИСТЕМА СПОРТА

У Србији су се, у периоду од 2001. до 2009. го-
дине, одвијале многобројне, хотимичне, активно-
сти са циљем да се, у првом кораку идентификују 
проблеми, а потом, да се у корист непосредних 
корисника (спортиста, вежбача, ученика, гра-
ђана...), утврде правци развоја што већег броја 
чинилаца националног система спорта (НСС) 
и његовог окружења. Активности које су води-
ле променама започете су препознавањем пре-
вазиђености постојеће организационе шеме 
управљања и ефикасности са краја 20. века, као 
и конзервативности актера НСС у односу на те-
куће и очекиване промене. Сходно тој и таквој 

особености НСС, планиране промене су морале 
антиципирати велики број објективних и субјек-
тивних изазова у промени спортског организова-
ња након друштвених промена у Србији (октобар 
2000). Циљ планираних промена је био долазак до 
целовитог, од спорта усмераваног, конзистентног, 
аутономног, савременог и стабилног НСС (Јев-
тић, 2019). Данас, две декаде касније, неоспорне 
су најмање три истине, прва да су се промене до-
годиле; друга, да исте нису проистекла као интен-
ција НСС за даљим усавршавањем и развојем, и 
трећа, промене нису биле индуковане утицајем 
спољашњих актера окружења НСС, а с`обзиром 
да се спорт, у том историјском периоду, нашао 
изван агенде друштвених промена, самим тиме 
остао је ван видокруга и интензивнијег утицаја 
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политике, медија, економије.... Поставља се пита-
ње како су се догодиле промене, које су директно 
утицале на развој НСС?

Многобројне планиране и реализоване ак-
тивности које прате промене система спорта 
у Србији, своје корене имају у „визионарству 
спортских заљубљеника и ерудита за проспери-
тет.... (Вукашиновић, 2018). Век касније у односу 
на период који анализира Вукашиновић, смисао 
израза „национална мисија визионара спорта“ 
из наслова овог уредничког чланка, упућује да 
су прогресивне снаге потребне и Србији 21. века, 
те да су неодвојиви део развоја НСС и спортског 
организовања. 

Ерудит за просперитет и прогрес НСС је Пре-
драг Манојловић (1951-2014), олимпијац и лидер 
националног и европског спортског простора. 
Промене које је покренуо одвијале су се кроз ра-
звој националног олимпијског комитета (НОК)1 
и кроз НСС и његовог окружења (друштво, ме-
дији, спонзори...). Наведене промене су резултат 
деловања Манојловића који је искуство из спор-
та (освајач сребрне олимпијске медаље на ОИ у 
Москви, 1980, као члан ватерполо тима СФРЈ...) и 
рада у привреди, успео да повеже и операциона-
лизује са знањима спортског организовања. Ана-
лизом његове професионалне биографије, уочава 
се да је планирање и усмеравања развоја НОК, а 
потом и НСС, успоставио на синергији личне ака-
демске стране (дипломирани економиста, мастер 
менаџмента у спорту) са пословним и политич-
ким вештинама стеченим кроз привреду и по-
литику. Својеврсна повезаност се уочава између 
његове либералне оријентације према променама 
и динамике НОК у овладавањима новим послов-
ним преференцама. 

Чињенице, као што су „плитко организовање 
НСС“, одсуство лидера, финансијска несолвент-
ност, инертност актера система спорта...,као и 
многе друге непознанице из развоја спорта и дру-
штва Србије на уласку у 21. век, резултат су зате-
ченог стања (Јевтић, 2006, 2011). Кораци у правцу 
„оздрављења“ НСС захтевали су претходну хомо-
генизацију свих актера спортског организовања. 
Због тога је било неопходно да онај који је покре-
нуо и усмеравао промене, буде проолимпијски  
1 Током девет година био је генерални секретар, прво Југо-

словенског олимпијског комитета - ЈОК (2001 - 2003), по-
том Олимпијског комитета Србије и Црне Горе - ОКСЦГ 
(до 2006) и, на крају, Олимпијског комитета Србије - ОКС 
(2006 - 2009). Због динамичног државно-правног дискон-
тинуитета, опортуно је користити термин национални 
олимпијски комитет (НОК).

вредносно оријентисан, рационалан у деловању, 
мудар у избору средстава и методе, самоуверен 
у визионарским искорацима, одмерен у плани-
рању..., да буде саборан и кâдар да актере НСС 
и његовог окружења подстиче на јединство, ра-
звој и будући прогрес. Дакле, темељни предуслов 
промена стања и развоја је била хомогенизација 
актера НСС која се у датом моменту десила кроз 
Спортску аоцијацију Србије (САС)2. Ујединиле су 
се националне спортске организације (НСО) про-
олимпијског спорта и НОК. Други важан корак - 
предуслов промена било је превођење тадашњег 
НОК од мале до средње велике, респектабилне, 
друштвено и културно препознатљиве, и од акте-
ра спорта и друштва, подржане водеће национал-
не спортске организације3. 

Упорност и правац промена на којима је Ма-
нојловић истрајавао, усмеравајући прво делат-
ности самог НОК, а потом и НСС, може се пред-
ставити „AGIL шемом“4 Парсонових теорија 
делања и изградње друштвених система“ (Брдар, 
2007). Први корак Манојловића, сагледан кроз 
AGIL шему, довео је до програмског и вредносног 
усклађивања НОК са окружењем, и исти се може 
изразити економским, или данас све чешће, ин-
форматичким термином мерџовање - (прошире-
ње, повезивање). Мерџер у случају регистрације 
САС је био НОК који је НСО понудио повези-
вање спортског и друштвеног статуса са циљем 
формирања велике националне спортске органи-
зације (G) и заједничко управљање проолимпиј-
ским спортовима (I). За разлику од мерџовања у 
економији или информатици, у спорту Србије, у 
центру ових процеса били су српски олимпијски 
- спортски индентитет и традиција, као и недво-
смислена и неодложна потреба развоја свих ак-
тера проолимпијског спорта (L). Манојловић је 
био једини који је препознао изазове пред који-
ма ће се наћи спорт НСС и НОК током промене  
2 Ова НСО је требало да нађе решења за горућа питања 

спорта као што су: департизација спорта (од партија пре 
октобарских промена, као и тзв. крзних штабова у спор-
ту који су успостављени непосредно након друштвених 
промена из октобра 2000. године), демократизација и ин-
теграција проолимпијског спорта у функцији националног 
развоја и међународног препознавања и престижа.

3 Један од начина је био и кроз повезивање Српског олим-
пијског клуба, као националног, спортског, културног и 
легата друштвеног развоја (основан 1912), са савременом 
спортском, друштвеном и олимпијском визијом ОКС. 

4 Eнглески: (A)dataption - прилагођавање, усклађивање са ок-
ружењем; (G)oal setting - постављање циљева, (I)ntegration 
– очување унутрашњег поретка и (L)atency – поштовање 
нормативних и вредносних образаца.
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државно-правног и међународног идентитета Ср-
бије. Стога, формирање и краткотрајно постоја-
ње САС (2005-2006) треба вредновати као мудар 
и опортун маневар, али и као иновацију којом је 
створен системски предуслов за аутономни развој 
НОК и НСО проолимпијских спортова. Спортска 
асоцијација Србије се, стога може сматрати ори-
гиналним искораком у правцу интеграције НСС 
проолимпијских спортова, која је НОК-у донела 
улогу и ауторитет лидера промена спортског (ре)
организовања. Не мање важан допринос САС је 
ослобођење од хроничног мешања других кон-
ституената тадашњег система спорта у управљање 
и програмску и развојну агенду НОК-а.Ту се пре 
свих мисли на Спортски савез Србије (територи-
јална спортска асоцијација) и његове покушаје 
формалног и неформалног лидерства над цели-
ном система спорта и самим НОК-ом.

Документа, као и респектабилан попис пла-
нираних и реализованих активности из архиве 
НОК, показују да је развој самог НОК-а, као и 
целине НСС проолимпијских спортова, у перио-
ду 2001-2009, интринзично обликован од стране 
Манојловића, као и да је вођен, усмераван и опе-
ративно реализован кроз три временски прекла-
пајуће фазе: 

I.  Пословно самоодређење и самоусмера-
вање (самообразовање и оспособљавање 
кроз MEMOS5 програм, конгресе, семина-
ре, воркшопове... међународног олимпиј-
ског окружења, олимпијске игре и друга 
такмичења у надлежности НОК), оквирно 
2000-2003. Неодвојив део ове фазе је уче-
ње у спортској организацији – НОК, које 
се одвијало током целог периода рада Ма-
нојловића на месту генералног секретара 
(2000-2009). 

II.  Нова знања, вештине, наука, технологија 
спорта, методе рада, кадровско јачање, ор-
ганизационе структуре НОК и подела од-
говорности – „коруковођење“ са НОС6, (и 
кроз САС), оквирно 2001-2006. 

III.  Хијерархијско руковођење спортом Срби-
је на чијем су се „вритуелном врху“ нашли 
НОК, тада већ Олимпијски комитет Ср-
бије (ОКС) и Спортски савез Србије, као 

5 The MEMOS (Executive Masters in Sport Organisations 
Management - Извршни мастер у управљању спортским 
организацијама (види више на https://memos.degree)

6 Организација САС унутар које се десио процес коруко-
вођења проолиимпијских НСО са циљем изградње цело-
витог НСС.

територијална организација. Медијатор у 
регрутовању националног спорта у реали-
зацији визије Манојловића су олимпијски 
програми (ОП- види више Јевтић, 2012, 
2014, 2019) и пратећа стратешка и опера-
тивна документа. Ова фаза траје од 2006. до 
2009. године, тачније до политичке преваге 
(преврата на Редовној Скупштини за избор 
руководства ОКС за олимпијски циклус 
2009-2012) над нормативним и вредносним 
атрибутима националног спорта и нацио-
налне олимпијске оранизације (политички 
интервенционизам). 

Након ова три, отпочео је, може се назвати 
први период четврте фазе који и даље траје и то-
ком кога се региструје, не виртуелно већ стварно, 
управљање спортом од стране Државе и полити-
ке, који кроз неолиберални, интервенционистич-
ки, структуралистички и партократски микс, уз 
изражен патримонијализам, опонашају лидер-
ство над НСС (државни интервенционизам, види 
више Јевтић, 2019). 

ВИЗИОНАР У ВРЕМЕ ЗАНЕМАРЕНОГ 
СПОРТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Тенденција промена и развоја спортског орга-

низовања у већини међународних система спорта 
има елементе професионализације НСО и самих 
СО. Она је присутна од краја ОИ у Лос Анђеле-
су (1984), са значајном интензификацијом након 
ОИ у Барселони (1992). Промене су доминантно 
биле усмерене према НСО, укључујући и НОК 
(Winand, Vos, Zintz, Scheerder, 2013). Мање су биле 
присутне у аматерским спортским клубовима. 
Изазови професионализације су створили утисак 
да националне и основне спортске организаци-
је (спортски клубови) - (Н)СО треба да успоста-
ве нове управљачке структуре и програме како 
би свој посао обављале ефикасније и како би на 
адекватан начин испуниле очекивања спортиста 
и окружења (Winand & Anagnostopoulos, 2017). 
Наведени процеси су праћени новим знањима и 
вештинама кадрова, нарочито у одређењу линија 
стратешког развоја и реализацији програмских 
агенди. Овим, и сличним, еволутивним проме-
нама на нивоу националног спорта, претходила 
је професионализација међународних спортских 
организација на челу са МОК (Nagel, Schlesinger, 
Bayle & Giauque, 2015). За ову расправу важна 
је чињеница да је за промене било неопход-
но обезбедити виши образовни ниво кадрова,  
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специфичне и специјализоване професионалне ве-
штине, респектабилне пословне биографије, као и 
„карактер „храброг лидера“ који вишестрано и те-
мељно просуђује процес промена“ (Girginov, 2008). 

Преглед доступне периодике за крај ХХ и прву 
декаду XXI века, недвосмислено идентификује на-
челну сагласност студија о потребама унапређења 
организованости и ефикасности спортске орга-
низације (Sowa, Selden & Sandfort (2004), Madella, 
Bayle, & Tome (2005), Bayle & Madella (2002); 
Wolfe, Hoeber & Babiak, (2002); Papadimitriou & 
Taylor (2000); Wolfe, Weick, et al. (2005). Сходно 
томе, професионализација (Н)СО је именована 
као „процес током кога се сама спортска органи-
зација, систем спорта, али и занимања у спорту, 
преводе из волонтерског у све више наглашено 
пословно окружење (Zeimers, Lefebvre, Winand, 
Anagnostopoulos, Zintz, T. & Willem, 2020). Иако 
студије нису именовале извршиоце промена, они 
су доминантно идентификовани међу унутра-
шњим (микро) и актерима средњег (мезо) појаса 
окружења спортске организације (De Bosscher, 
Bingham, Shibil, van Bottenburg, De Knop, 2008), 
што би у примеру Србије значило од нивоа спорт-
ског клуба до НСО и НОК. 

Стање НСО, укључујући и НОК, у Србији, на 
почетку промена (крај 2000) не кореспондира са 
паневропским иницијативама и визијом спорта 
на уласку у 21. век. Према визији спорта за по-
требе новог миленијума нису прилагођени: про-
стор високог образовања, тржиште радне снаге, 
наука, спортско-медицинска заштита спортиста, 
антидопинг, социјална и здравствена питања 
спортиста и слично. До оваквог стања довело 
је и то што је академска заједница спорадично 
препознавала спорт и то, најчешће, као експери-
ментално поље и лабораторију за лични развој и 
промоцију, односно, она се у Србији понашала 
различито од научне заједнице „која спорт види 
и поштује у односу на његов идентитет и циље-
ве (Jeu, During 1994). Другим речима, на самом 
почетку промена било је евидентно да су високо 

образовање и наука недостајуће полугe које су 
многи други национални системи спорта усавр-
шили и уздигли. Високо образовање (настава, 
наука, друштвена мисија) је развијало своје ку-
рикулуме, образовне и научне, чиме је мењало 
критеријумске претпоставке спортског органи-
зовања, како у сазнајној и управљачкој, тако и 
у учесничко-тренажно-такмичарској, друштве-
ној и пословној функцији (Схема 1). Први (ис)
кораци промена у Србији се уочавају 2002-2003. 
године, на Факултету спорта и физичког васпи-
тања Универзитета у Београду. Кратко су трајале 
и биле су релативног домета у односу на тада-
шње потребе НСС, очекивану динамику његових 
промена и значаја исхода високог образовања у 
простору кадрова и прогреса (види више Радоје-
вић и сар. 2019, Јевтић, 2017). 

Оживотворење визије као тест 
опортунитета Манојловићеве  
стратегије развоја спорта

Анализа онтолошког континуума спорта (Схе-
ма 1), показује да је на његовом левом крају спорт 
као културна вредност „национално добро које 
садржи мноштво посебних функција од значаја 
за развој појединаца и друштва“ (Jeu, 1994). Не-
развијено или лоше управљање системом спорта 
из периода социјалистичке Србије није довољно 
препознавало значај спорта као друштвене вред-
ности, самим тим је изостало и вредновање дру-
штвене функције спорта. Исто тако нису препо-
знате и поштоване специфичности и аутономија 
спорта, васпитни, образовни и укупан друштвени 
значај спорта и његово доминантно волонтерско 
биће (Радојевић, Јевтић, 2011). На другом крају 
континуума, као исходиште спортског организо-
вања на почетку новог миленијума је спорт као 
генерисано одрживо пословно окружење са свим 
бенефитима усмереним према његовим корисни-
цима. Ова два краја континуума, унутар систе-
ма спорта Србије, на почетку новог миленијума,  
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2008). 

Преглед доступне периодике за крај ХХ и прву 
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челну сагласност студија о потребама унапређења 
организованости и ефикасности спортске орга-
низације (Sowa, Selden & Sandfort (2004), Madella, 
Bayle, & Tome (2005), Bayle & Madella (2002); 
Wolfe, Hoeber & Babiak, (2002); Papadimitriou & 
Taylor (2000); Wolfe, Weick, et al. (2005). Сходно 
томе, професионализација (Н)СО је именована 
као „процес током кога се сама спортска органи-
зација, систем спорта, али и занимања у спорту, 
преводе из волонтерског у све више наглашено 
пословно окружење (Zeimers, Lefebvre, Winand, 
Anagnostopoulos, Zintz, T. & Willem, 2020). Иако 
студије нису именовале извршиоце промена, они 
су доминантно идентификовани међу унутра-
шњим (микро) и актерима средњег (мезо) појаса 
окружења спортске организације (De Bosscher, 
Bingham, Shibil, van Bottenburg, De Knop, 2008), 
што би у примеру Србије значило од нивоа спорт-
ског клуба до НСО и НОК. 

Стање НСО, укључујући и НОК, у Србији, на 
почетку промена (крај 2000) не кореспондира са 
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високог образовања, тржиште радне снаге, наука, 
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допинг, социјална и здравствена питања спорти-
ста и слично. До оваквог стања довело је и то што 
је академска заједница спорадично препознавала 
спорт и то, најчешће, као експериментално поље 
и лабораторију за лични развој и промоцију, од-
носно, она се у Србији понашала различито од 
научне заједнице „која спорт види и поштује у 
односу на његов идентитет и циљеве (Jeu, During 
1994). Другим речима, на самом почетку проме-
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наука недостајуће полугe које су многи други на-
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и управљачкој, тако и у учесничко-тренажно-
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(Схема 1). Први (ис)кораци промена у Србији се 
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Кратко су трајале и биле су релативног домета у 
односу на тадашње потребе НСС, очекивану ди-
намику његових промена и значаја исхода висо-
ког образовања у простору кадрова и прогреса 
(види више Радојевић и сар. 2019, Јевтић, 2017). 

Оживотворење визије као тест 
опортунитета Манојловићеве 
стратегије развоја спорта
Анализа онтолошког континуума спорта (Схе-

ма 1), показује да је на његовом левом крају спорт 
као културна вредност „национално добро које 
садржи мноштво посебних функција од значаја 
за развој појединаца и друштва“ (Jeu, 1994). Не-
развијено или лоше управљање системом спорта 
из периода социјалистичке Србије није довољно 
препознавало значај спорта као друштвене вред-
ности, самим тим је изостало и вредновање дру-
штвене функције спорта. Исто тако нису препо-
знате и поштоване специфичности и аутономија 
спорта, васпитни, образовни и укупан друштвени 
значај спорта и његово доминантно волонтерско 
биће (Радојевић, Јевтић, 2011). На другом крају 
континуума, као исходиште спортског организо-
вања на почетку новог миленијума је спорт као 
генерисано одрживо пословно окружење са свим 
бенефитима усмереним према његовим корисни-
цима. Ова два краја континуума, унутар система 
спорта Србије, на почетку новог миленијума, било 

СПОРТ КАО КУЛТУРНО И  
ДРУШТВЕНО ДОБРО 

 СПОРТ КАО  
ЕКОНОМСКО ДОБРО 

    
Спортска функција  

спортске организације 
Друштвена функција 
спортске организације  

Пословна и бизнис 
функција спортске 

организације 

Схема 1 Вредности и континуум развоја функције спорта (модификовано према Јевтић, 2014, 2019)Схема 1 Вредности и континуум развоја функције спорта (модификовано према Јевтић, 2014, 2019)
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било је могуће, само визионарски повезати. У 
периодици, национални програми су постали 
императив спорта за ново доба (Chaker, 2004). 
Да ли следећи ово становиште, или самостално 
промишљајући, Манојловић и његов тим су се 
определили за националне програме као опорту-
но програмско-развојно решење, али и као сред-
ство којим је могуће ићи ка визији спорта у новом 
миленијуму приближавањем крајева онтолошког 
континуума спорта. Тако су и усвојени олимпиј-
ски програми (ОП), којима се процес промена 
НСС садржински опредметио, различитим за-
нимањима и професијама оплеменио, и којима је 
промптно одговорено на специфичне потребе и 
очекивања спортиста. Манојловић је оправдано 
веровао да ће се кроз професионализацију и јача-
ње пословне функције НОК и НСО, оснажити за-
немарене културне вредности и афирмисати дру-
штвена функција спорта. Ова, својеврсна врста 
дуализма каузалитета, разрешавана је многоброј-
ним програмима кроз које су се развијали НОК и 
НСС, као и само друштво Србије7. У прилог овој 
тврдњи, анализа смисла програмских целина које 
је покренуо и реализовао, говори о ширини и осо-
бености развојног искорака и неоспорном визио-
нарству Манојловића. Генерализујући, на осно-
ву доступних докумената, ова ex-post анализа,  
7 Специфично, програми као шти су: Ревитализација Репу-

бличког завода за спорт као референтне институције са 
спортску медицину, аналитику у спорту и спортску психо-
логију; Доопремање Републичког и покрајинског завода за 
спорт; Програми дечијег спорта, ОКСИС - информациони 
систем спорта Србије, Аминистрација у спорту, Култура 
и спорт, Жена и спорт, Изградња окружења за физичко 
васпитања, Олимпијске вредности, Европска невладина 
спортска организација, Олимпијски програми, Екологија, 
Спорт и медији, Историјско наслеђе, Музеј спорта, Олим-
пијско образовање, EYOF у Београду (2007)...

Схема 2 Програмске активности и повезивање крајева онтолошког континуума развоја спорта у визији  
Предрага Манојловића

издвојила је оне области деловања Манојловића 
и његовог тима (Схема 2), од којих, највећи број 
излази из оквира делокруга надлежности уоби-
чајног НОК, па чак и оног националног олимпиј-
ског комитета који се налази на хијерархијском 
врху управљања националним системом спорта. 
(Схема 2)

Велики број области деловања приказаних на 
Схеми 2 упућује да је НОК (данас ОКС), постао 
иновативан, да су га интенције које су водиле до 
„новог производа“ промениле како на програм-
ском, управљачком, тако и на организационом и 
вредносном нивоу. Као трајне вредности и легат 
остале су промене философије спорта у односу 
на друштво Србије. Афирмисана је императивна 
друштвена функција спорта. 

У сусрет очекивањима спортиста, прво се на 
листа преференси НОК, а потом и НСО проо-
лимпијских спортова, нашла визија: „спортиста 
(вежбач) у центру“, којом се укупан национал-
ни спорт интегрише на поставкама „генерисања 
човека кроз спорт“ (Durantez et al, 2010). Идеал 
спортиста у центру је извориште духа олимпи-
зма са краја 19. века, али смисаоно и временски 
кореспондира са постмодерним виђењем спорта. 
Еx-post елаборација стратешких докумената по-
водом учешћа на ОИ у Атини (Павловић, 2002) и 
Пекингу (Јевтић, 2006), документује истрајност на 
овој визији која је, као холистички приступ при-
премама спортиста (Олимпијске припреме – ОП), 
препозната у свим корпоративним и програм-
ским документима НОК. Истовремено, она се 
остварује и у кадровској шеми НОК, док се про-
грамски ефикасно диверсификују према специ-
фичностима одређеног спорта и индивидуалним 
потребама спортисте (према потребама изградње  
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ово становиште, или самостално промишљају-
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спорта. Тако су и усвојени олимпијски програми 
(ОП), којима се процес промена НСС садржински 
опредметио, различитим занимањима и професи-
јама оплеменио, и којима је промптно одговорено 
на специфичне потребе и очекивања спортиста. 
Манојловић је оправдано веровао да ће се кроз 
професионализацију и јачање пословне функци-
је НОК и НСО, оснажити занемарене културне 
вредности и афирмисати друштвена функција 
спорта. Ова, својеврсна врста дуализма каузали-
тета, разрешавана је многобројним програмима 
кроз које су се развијали НОК и НСС, као и само 
друштво Србије7. У прилог овој тврдњи, анализа 
смисла програмских целина које је покренуо и 
реализовао, говори о ширини и особености ра-
звојног искорака и неоспорном визионарству Ма-
нојловића. Генерализујући, на основу доступних 
докумената, ова ex-post анализа, издвојила је оне 
7 Специфично, програми као шти су: Ревитализација Репу-

бличког завода за спорт као референтне институције са 
спортску медицину, аналитику у спорту и спортску психо-
логију; Доопремање Републичког и покрајинског завода за 
спорт; Програми дечијег спорта, ОКСИС - информациони 
систем спорта Србије, Аминистрација у спорту, Култура 
и спорт, Жена и спорт, Изградња окружења за физичко 
васпитања, Олимпијске вредности, Европска невладина 
спортска организација, Олимпијски програми, Екологија, 
Спорт и медији, Историјско наслеђе, Музеј спорта, Олим-
пијско образовање, EYOF у Београду (2007)...

Схема 2 Програмске активности и повезивање крајева онтолошког континуума развоја спорта у визији 
Предрага Манојловића

области деловања Манојловића и његовог тима 
(Схема 2), од којих, највећи број излази из оквира 
делокруга надлежности уобичајног НОК, па чак и 
оног националног олимпијског комитета који се 
налази на хијерархијском врху управљања нацио-
налним системом спорта. (Схема 2)

Велики број области деловања приказаних на 
Схеми 2 упућује да је НОК (данас ОКС), постао 
иновативан, да су га интенције које су водиле до 
„новог производа“ промениле како на програм-
ском, управљачком, тако и на организационом и 
вредносном нивоу. Као трајне вредности и легат 
остале су промене философије спорта у односу 
на друштво Србије. Афирмисана је императивна 
друштвена функција спорта. 

У сусрет очекивањима спортиста, прво се на 
листа преференси НОК, а потом и НСО проо-
лимпијских спортова, нашла визија: „спортиста 
(вежбач) у центру“, којом се укупан национал-
ни спорт интегрише на поставкама „генерисања 
човека кроз спорт“ (Durantez et al, 2010). Идеал 
спортиста у центру је извориште духа олимпи-
зма са краја 19. века, али смисаоно и временски 
кореспондира са постмодерним виђењем спорта. 
Еx-post елаборација стратешких докумената по-
водом учешћа на ОИ у Атини (Павловић, 2002) и 
Пекингу (Јевтић, 2006), документује истрајност на 
овој визији која је, као холистички приступ при-
премама спортиста (Олимпијске припреме – ОП), 
препозната у свим корпоративним и програм-
ским документима НОК. Истовремено, она се 
остварује и у кадровској шеми НОК, док се про-
грамски ефикасно диверсификују према специ-
фичностима одређеног спорта и индивидуалним 
потребама спортисте (према потребама изград-
ње резултата, развоју тренажних и такмичарских 

 
Предраг Манојловић - 

Лидер олимпијског управљања Стратегија развоја спорта и 
НОК   

Здравље (физичко, ментално, социјално, 
психичко, афективно)  и антидопинг 

Управљање спортским 
резултатом        

Учење појединаца и спортске 
организације 

Национални систем спорта Србије Екологија, уметност, култура, естетика  Наука у спорту 

Велики и мега спортски догађаји Спонзори и донатори Спорт, олимпизам и друштво Србије 
     

 
Олимпијске спортске организације 

(МОК, ЕОК; МСО...) Индустрија и технологија спорта  Перспектива Европе кроз спорт 
(ENGSO, EPAS...)  

     
 Спортски и стручњаци у спорту Медији и информациона технологија Каријера након спорта  
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резултата, развоју тренажних и такмичарских 
капацитета, животном стилу, слободи, личним 
вредностима, оријентацији... спортисте). Стога, 
именовањем визије „спортиста у центру“ на са-
мом почетку 21. века и анализа опредељених ко-
рака за њену реализацију (мисија) указују на по-
стојање философски устројеног промишљања и 
разрађене стратегије за хуманизацију временски 
ограничене спортске и олимпијске каријере спор-
тисте. Могло би се рећи да овај и овакав приступ 
припада карактеристичној „школи мишљења“. 
Одређењем и именовањем спортисте у центар 
визије НОК, Манојловић је, као олимпијац, за-
љубљеник у спорт и спортски радник, био испред 
свог времена. Наиме, у време када се у интернаци-
оналној периодици, о данас широко прихваћеном 
термину спортоцентричност спортског система, 
писало спорадично, и у времену када се у пракси 

других националних система у траговима препо-
знавала визија оријентисана ка спортисти, дотле 
су у Србији, Манојловић и његов тим, спортисти 
- олимпијцу прилагодили сву програмску, финан-
сијску и нормативну страну НОК-а (Табела 1). 

„Спортиста у центар система“ није израз који 
је требало да доведе до контрадикција између вр-
хунског и учесничког, или националног и спорта 
на локалу, већ је то далекосежна замисао о пред-
видљивом и жељеном развоју догађаја - идејни 
оквир за повезивање свих нивоа спортског ор-
ганизовања и постизање изузетности у учеснич-
ком и такмичарском спорту (идејна, структурна 
и функционална интеграција НСС). Посвећеност 
свим спортистима - вежбачима је постојана чиње-
ница из професионалне биографије Манојловића, 
видљива и кроз његово ангажовање у националној 
организацији „Спорт за све“ (био је потпредседник,  

Табела 1 Генерализација деловања актера у окружењу спортисте – олимпијца Србије

Анализа 
утицаја 

окружења 
спортисте

Породица 
спортисте

Структуре Државе
Јавна и 

корпоративна 
предузећа

Чиниоци система спорта

Ауторитети 
јединица локалне 

самоуправе

Влада и 
Председник 

Државе
Тренер НСО ОКС

Циљ

Развој члана 
породице 

захваљујући 
спорту и 
успеху на 

олимпијским 
играма 

престиж 
породице

Подршка 
спортистима, 
промоција и 
афирмација 
ауторитета 

локалне 
ѕаједнице

Подржати 
национални 

олимпијски тим, 
међународни 

престиж, 
видљивост 

и промоције 
Државе, љубав 
према спорту

Имиџ и 
промоција 
компаније 

кроз НОК и 
олимпијску 
делегацију, 
друштвено 
одговорно 

понашање...

Оријентација 
ка постигнућу, 

професионални 
и лични изазов, 

националне 
награде за 
тренере... 

Спортски и 
друштвени 

престиж

Афирмација 
НСО; Кретање 
ка врхунском 

резултату,
промоција код 

спонзора и 
међународне 

спортске 
организације

Подршка таленту; 
Развој од личног до 
врхунског, резултате 
и његово одржавање;

Имиџ спортисте и 
олимпијског тима; 

Каријера након 
спорта

Повезаност 
са 

спортистом 
и његовим 
резултатом

Породични 
односи су

од примарног 
значаја

Аd- hoc, под 
контролом 

буџета заједнице, 
у великој мери 

зависи од ставова 
власти локалне 

заједнице

Суздржано 
мешање, од 

притајеног до 
јавног истицања 
значаја државе 

(власти и 
политике) на 

спорт

Економски 
интереси и 
унапређење 
пословања, 
афимрација 
одговорног 
друштвеног 
понашања

Лични односи 
један на један 

су од примарне 
важности

Непредвидив, 
аd- hoc, 

Контролисан, 
ауторитативан, 

буџетски али 
и интересно 
оријентисан 

приступ

Методичан, 
прецизан, 

промишљен, 
фактичан, 

компромисан...
Подршка 

изузетности у 
спорту, социјалном 

развоју и пост 
каријери

Правила
Особена 
правила 

породице

Правила 
јединице локалне 

заједнице

Закони, 
неформални 

притисци

Писана и 
формална 
правила - 
уговори, 

подржани 
наградама и 
лимитима

Неформално 
и међусобно 
прихваћена 

правила 

Правила и 
прописи датог 
спорта али и 
неформална 
и формална 

правила НСО

Вредносни оквир: 
„Спортиста у 

центру“, Олимпијски 
програми

Евалуација

Успех је 
награда за 

труд, љубав 
и подршку. 
Учешће на 
ОГ је успех 
породице

Без јасних 
критеријума за 

евалуацију

Без јасних 
критеријума 

за објективну 
евалуацију

Условна, у 
зависности 

од резултата 
и видљивости 

спортиста, 
олимпијски 

тим и ОГ

Признање, 
охрабрење, 

награда, 
инспирација

Резултат 
такмичења, 

камен темељац 
за буџетирање 
за предстојеће 
такмичење и 

активности НСО

Лични напредак 
и изузетност 

спортисте; 
Исходи учешћа 

на такмичењима; 
Задовољство актера 

програмима и 
мисијом ОКС...
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док је, истовремено, ова организација имала и 
члана управног органа НОК), и у ENGSO-у8 у 
коме је планирао и реализовао паневропску ини-
цијативу спорта. О његовој осетљивости на сва 
питања спортисте, најбоље могу да сведоче чла-
нови његово тима. Стога, може се закључити да 
је Манојловић спорт вредновао као лично и дру-
штвено добро, које покреће грађане на изузетност 
у физичкој активности, али и као планирану и 
програмски вођену тренажну активност са циљем 
изузетности на најзначајнијим такмичењима. 

Одређивањем спортисте – олимпијца (поједи-
нац и тим) и његових спортских, личних, обра-
зовних... потреба као визију развоја, детермини-
сана је сврха многобројних мисија НОК које су, 
од самог почетка захтевале велики број операци-
ја усмерених према спортисти, систему спорта, 
друштву Србије, спонзорима, такмичењима из 
надлежности НОК. Број операција у активно-
стима НОК није био одређен бројем запослених, 
већ бројем детектованих изазова, бројем катего-
рисаних спортиста за ОП (појединаца и тимова), 
специфичностима олимпијских спортских грана, 
као и бројем мултиспортских такмичења у надле-
жности НОК9. Визија постаје стварна онда када 
се нађе у поднетим извештајима.У овој анализи, 
годишњи извештаји НОК покривају два олимпиј-
ска циклуса (2001-2004 и 2005-2008), током којих 
су, као временском оквиру за извршење операци-
ја, реализоване промене НОК у делу: оснивачких, 
организационих и стратешких докумената; људ-
ских ресурса (управа, руководиоци, тела, коми-
сије, запослени и сарадници); метода рада и при-
мену нових технологија. Манојловићев осећај за 
реалност, отворен наступ према свим чиниоцима 
и заинтересованим, али и одређен степен спонта-
ности и „планирање промена у ходу“, обезбедили 
су брзо прерастање НОК у вешту професионалну 
организацију способну да реализује именовану 
визију и њом индуковану нову спортску ствар-
ност. Извештаји који су усвојени, како од НОК, 
тако и од партнерских организација, па и МОК, 
говоре да није било разлика између чињеница у 
планираним, одобреним, реализованим, евалуи-
раним и усвојеним документима.
8 Европска спортска невладина организација са визијом да 

буде водећи глас учесничког спорта у Европи. Баштини 
следеће вредности: демократија, једнакост, инклузија, одр-
живост, интегритет и образовање (https://www.engso.eu/
organisation).

9 Летње - ЛОИ, Зимске – ЗОИ, Летње и зимске олимпијске 
игре младих - YOG, Европске игре, Европски олимпијски 
фестивал младих - EYOF, Медитеранске игре - МИ.

ВИЗИОНАР У ВРЕМЕНУ ТИШИНЕ 
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

Логика спортског организовања коме је Маној-
ловић тежио, није успостављена на неолибералној 
или интервенистичкој поставци развоја, какве се 
уочавају у свету спорта на крају 20-тог и почетку 
21-ог века. Његово виђење исхода развоја НОК 
и НСС, прескочило је неолибералну међуфазу 
развоја (последње декаде 20. века), чиме је спорт 
Србије, кроз опредмећену кореспонденцију са 
постмодерним виђењем света (спорта), директно 
„упливао“ у 21. век. Важно је нагласити да у визи-
ји развоја спорта, Манојловић не зазире од функ-
ционалног структурализма (целовито планирање, 
развој друштва, деловање свих актера, једнакост, 
удео државног управљања...). На путу импле-
ментације позитивних чинилаца функционалног 
структурализма веровао је у резултате науке и 
компетенције високо образованог кадра. Наука 
и високо образовање су препознати као партнер 
и катализатор промена које треба да исходују ка-
дровима способним да усмеравају национални 
систем спорта за 21. век (види више Јевтић, 2006, 
2017). Ипак, анализа акредитованих курикулу-
мима високог образовања у Србији (види више 
Радојевић, Грбовић, Јевтић, 2019) указује да исти 
не садрже чињенице које, са стручне и научне 
стране спознаје изучавају систем спорта, његову 
организацију, развој, управљање, домете..., као ни 
вештине и компетенције менаџера и лидера спор-
та. Насупрот друштвима и државама које дубље 
промишљају и реализују прогресивне процесе, у 
Србији, академска заједница и систем спорта као 
актери у природном и генеричком процесу стица-
ња и дисеминације знања „не послују“ као партне-
ри (корпоративно – дуално образовање) због чега 
су и данас евидентни: (а) недостатак квалитетних 
академских студијских програма усмерених пре-
ма спортском организовању, управљању, лидер-
ству, предузетништву... (б) кашњење у теоријама, 
методама, новим технологијама, индустрији, ме-
тодици, философији..., дисциплинама и области-
ма интер и мултидисциплинарног контекста нау-
ка и праксе спорта. 

Одсуство научне радозналости за простор ра-
звоја НСС и спортско организовање није једино 
непријатно изненађење са којим су се сусрели 
Манојловић и систем спорта у развоју. Исто је 
приметно и у другим просторима сазнања значај-
ним за биће спорта, самог спортисту и занимања 
спортски тренер. Стога, индолентност академске 
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заједнице Србије10, препознаје се и може се додати 
као нови - трећи modus operandis (неких) научни-
ка и институција повезаних са спортом и култу-
ром физичке активности. Прва два су скромност 
и недостатак мудрости (Jeu, During 1994).

Индолентност академске заједнице Србије, као 
и већег броја научника и институција повезаних 
са културом спорта и физичке активности била 
је присутна у значајној мери, пре свега, у проми-
шљању у корист идентитета и циљева национал-
ног спорта и друштва Србије. То је имало и има за 
последицу: (а) хронично одсуство препознавања 
високошколских диплома од стране послодава-
ца (спорта), и (б) недовољно јасно препознавања 
академских нивоа и занимања у спорту унутар 
Националног оквира квалификације (види више: 
Радојевић и сар. 2019). Одричући се спорта као 
сазнајног поља, унутар кога се поред непосредних 
ефеката тренажне вежбе, могу изучавати „култу-
ра, вредносни систем друштва, демократизација, 
социјализација, друштвено раслојавање, поли-
тички систем, пракса друштвеног организовања, 
здравље грађана“.... (Wolfe et al., 2005), академска 
заједница Србије се одрекла, како улоге катали-
затора развоја друштва кроз спорт (Трећа миси-
ја универзитета, види више Јевтић, 2017), тако и 
бића свог академског промишљања у простору 
науке и културе физичке активности! Спорт је, 
као и уметност, активност социјалне интеракци-
је и укључености, једном речју ради се о једин-
ственом друштвеном - културном добру (Perry, 
1997, 2006). Академска заједница је, аутономно, 
као опортуне проценила, и своје напоре усмерила 
према спознаји кретања човека кроз партикулар-
ност мерења ефеката експерименталних форми 
вежби и вежбања. Намерено или не, тиме је из-
вршила: (1) врло опасно редуковање бића спорта 
и оријентацију његове науке, искључиво, према 
мерљивим физиолошким, бионеуромоторичким, 
психолошким, ... чиниоцима кретања - вежбања; 
(2) ограничење домета научних метода сазнања у 
простору хуманистичког проблема човекове фи-
зичке активности, самим тиме и према олимпиј-
ским студијама; (3) одустајање од виших аксиоло-
шких вредности кретања и вежбања за појединца 
и друштво. Од Аристотела, преко ренесансних 
мислилаца до савременика философије вежбања, 
доминантан је закључак о смислу кретања - ве-
жбања као активности коју човек реализује зарад 
своје среће, а не зарад реализације нечег другог 
10 Научна област Физичко васпитање и спорт, разврстана у 

групу Друштвено-хуманистичких наука.

- трећег (инструментализација кретања за.....) 
(Кречмар, Дајресон, Луелин, Гливс, 2020). Свесно 
или не, Манојловић је својим чињењем према 
НСС учинио искорак према таксономији научног, 
вредносног и систему пословних вештина које би 
свака промишљајућа академска заједница уврсти-
ла у своје курикулуме. Већ два акредитациона ци-
клуса академска заједница Србије се понаша ин-
долентно, скромно и без мудрости! 

Учење спортске организације
Индолентност, скромност и одсуство мудро-

сти научне заједнице Србије створило је ограни-
чене професионалне компетентности кадрова са 
високошколским образовањем. Тако је таксоно-
мија знања, као и пословне и предузетничке ве-
штине дипломаца, постале занемарено подручје 
струке за 21. век. Ипак, недостатак подршке ака-
демске заједнице (наука и настава), спорт је „зале-
чио“ кроз ситуационо учење11, које је исходовало 
прихватањем савременог смисла спорта и, сход-
но томе, поставке визије будућег развоја. Реше-
ња која су усвојена ситуационим учењем, довела 
су до планирања пута организационе и пословне 
ефикасности НОК и НСС. 

Концепт „спортска организација која учи“ ус-
постављен је са циљем превазилажења затеченог 
стања како унутар самог НОК тако и целине си-
стема спорта и његовог окружења. Врло брзо по 
избору Манојловића на место генералног секре-
тара, уследио је избор кадрова за оцену затеченог 
стања, планирање развоја, а потом и реализацију 
активности кроз које је учио НОК, али и многи 
други чиниоци система спорта Србије. Учење се 
наметнуло као „conditio sine qua non“ утврђива-
ња смисла и праваца развоја и промена. Београд 
и Србију је тих година посетио велики број ино-
страних експерата из простора спортског орга-
низовања, менаџмента и управљања. Национал-
ни олимпијски комитет је на усавршавање ван 
Србије послао велики број запослених, студената 
спорта и физичког васпитања, тренера, админи-
стратора у спорту, истраживача, лекара... Органи-
зовани су семинари за усавршавање администра-
ције у спорту, као и форуми НОК-а са темама, 
као што су дигитални медији, интернет и екстра-
нет, дечији спорт, жена и спорт, физичко васпи-
тање... Питање културе и историје спорта, као и 
спорта, одрживог развоја и екологије су постaла  
11 Теорија ситуационог учења обухвата знања лидера и ан-

гажовних експерата у односу на задатак који је потребно 
решити (Јовановић, 2008). 
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константа програмских агенди НОК. Као ретко ко 
у спорту Србији, Манојловић је препознао вред-
ност учења и стицања нових знања и вештина, 
и иста је очекивао од стране запослених у НОК. 
Операционализација наученог се у континуи-
тету одвијала током реализације олимпијских и 
других програма у земљи, као и на такмичењима, 
на којима се, кроз делегације ОКС, валоризовала 
нова пракса. У делегацијама су били опреративци 
ОКС који спортисте, тренере, администраторе, 
лекаре, физиотерапеуте, спонзоре, новинаре, чак 
и породице спортиста познају по многим лич-
ним и ангажованим особеностима. Имају изгра-
ђену двосмерну комуникацију са организатором 
и домаћином такмичења, МОК-а, као и са пред-
ставницима других НОК-а. Руководство миси-
ја антиципира и има одговар на потребе целине 
делегације, али и сваког члана делегације. Запо-
слени у НОК су оплемењени техничким, међу-
људским, концептуланим, језичким, али и „олим-
пијским вештинама и вредностима“ (таксономија 
вештина запослених у НОК)12 (Јевтић, 2011).

ОЛИМПИЈСКЕ СТУДИЈЕ  
– ОКВИР ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ  
ЕРУДИТЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ

Олимпијски покрет је идентитет савремене 
цивилизације који се развио поштовањем при-
родних, друштвених и економских законитости. 
Данас се о покрету и његовом будућем развоју, 
између осталог сазнаје и на основу анализе ино-
вационих стратегија које су утемељене на знањи-
ма, чињеницама, системским теоријама, метода-
ма, техникама, информационим изворима (Perry, 
2006). Дакле, олимпизам почива на јасно детер-
минисаном сазнајном језгру, коме припада већи 
број научних области и дисциплина, за које су 
многи спремни да тврде како постоји олимпијски 
научни систем (Евтич, 2013)13. 
12 - Техничке, или know how вештине, које се односе на мето-

де, процесе, процедуре, технике.... рада 
 - Међуљудске вештине - односи, ставови, мотиви, као и 

способности у говорној и писаној комуникацији, подсти-
цање тимске сарадње...

 - Концептулане вештине које садрже аналитичку способ-
ност, логичко мишљење, дедуктивно и индуктивно резо-
новање и закључивање, способности решавања проблема, 
креативности, антиципацију, визионарство, стратешко 
размишљање.

13 Систем олимпијских наука, маркетинга и принципа мар-
кетинга ОИ, комуникације, финансија, економије, основа 
домаћег и интернационалног права који уређује односе у 
спорту, руковођењу, теорије организације...

Оквир деловања Манојловића: са позиција 
генералног секретара националног олимпиј-
ског комитета (НОК), и Европске невладине 
спортске организације (енг. ENGSO), може се 
изучавати, кроз олимпијске студије, које се као 
теорија и пракса средњег сазнајног нивоа, може 
представити кроз њену: деклеративну функ-
цију (олимпизам14, олимпијски покрет, олим-
пијске игре... спорт у функцији развоја човека и  
друштва, култура, одрживи развој, савременост, 
...); интерпретативну функцију (дефиници-
је, исто рија, философија, олимпизам, ...); апли-
кативну страну (мисија, развој, лидерство, 
бренд, стандарди, правци и могућности, ...); 
критичку особеност (контрадикције, полемике 
као изазови развоја и нове теоријске и практич-
не парадигме, партикуларност и општост олим-
пизма као идеологије ...); образовну функцију 
(учење, васпитање, спортске вештине, олимпиј-
ске вредности, пословне вештине, дигитална 
агенда ...), културну утемељеност (кретање и 
физичка активност, као део културе, афирмаци-
ја различитости и неговање културе дијалога, 
...) оправдана, истинита и веродостојна зна-
ња (афирмисана, стечена кроз науку и праксу 
спортских грана). 

Као и свака друга теорија и њоме усавршена 
пракса и обрнуто, тако се олимпијске студије 
могу описати као целисходан сазнајни контекст 
из кога проистиче и предтекст за планирање ра-
звоја самог спорта, као и друштва кроз физичку 
активност и вежбање. У то име, идентификују 
се кластери знања (науке) који су повезани са 
образовањем и васпитањем, здрављем, кому-
никацијама, уметношћу, културом, екологијом, 
одрживим развојем, економијом, правом, акси-
ологијом, односом природе – културе - спорта, 
еко - блиским технологијама, бизнисом, али и 
међународним односима и политиком (Јевтић, 
2018). Стиче се оправдан утисак да се ради о „су-
пертеорији“ која, као систем знања, вредности и 
праксе, располаже релевантним информацијама 
из наука повезаних са човековом физичком ак-
тивношћу, као и научних дисциплина повезаних 
са олимпизмом и спортом (науке о здрављу, дру-
штвено-хуманистичке, техничке, образовне...). 
Научни статус олимпијских студија је одређен ко-
личином информација којима располажу кадрови,  
14 Олимпизам је социјална философија која наглашава ме-

сто и улогу спорта у развоју цивилизације, међународном 
разумевању, миру, коегзистенцији, душтвеном и моралном 
образовању (Parry, 2009).
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бројношћу и квалитетом кадрова, научних ин-
ституција, као и начина стицања и ширења на-
учних и информација добре праксе. Србија је у 
периоду 2001-2009. повећала, како број, тако и 
посвећеност кадрова просперитету НСС и НОК. 
Као есенцијалан је препознат рад спортско-ме-
дицинских институција и унапређен је њихов са-
знајни капацитет. 

Чињенице и легати спортске и олимпијске на-
ционалне историје сачувани су у писаном и ди-
гиталном формату. Прикупљени су и сачувани 
артефакти појединих периода спортско-олим-
пијског развоја.... Стиче се утисак да предмет 
овог чланак обухвата један од најинтензивнијих 
периода у афирмацији идеја и вредности спор-
та - олимпизма на територији Србије, због чега 
је исти могуће поистоветити са насловом: Пре-
драг Манојловић – Национална мисија визио-
нара спорта, Прилог управљању олимпијским 
развојем.

Контекст компетенција Манојловића, 
ерудите и лидера олимпијског развоја
Управљање олимпијским развојем захтева 

јединство и ефикасност различитих професи-
оналних и личних компетенција које су, када је 
реч о Предрагу Манојловићу, проистекле из: (и) 
високог образовања и образовања за просторе 
различитих наука, култура, језика, политике... 
(и) респектабилних личних и професионал-
них вештина (за поставку визије развоја, избор 
стратешког пута, управљање процесом и ново-
насталим стањем, избор кадрова....); (и) ино-
вативности (и) спремности, одлучности и хра-
брости да делује кроз латинску максиму Sapere 
Aude – Усуђујем се да знам – Одлучан сам да се 
служим својим разумом; (и) олимпијске при-
падности (спортиста и функционер). Могло би 
се закључити да је Манојловић био један од оних 
„Кубертенових спортиста” који се, трагајући за 
личном изузетношћу нашао у трагању за савр-
шенством и изузетности спорта и његовог окру-
жења. Њему пристају старогрчки атрибути Аре-
та и савремени Олимпијац.15

Када би се лидер олимпијског развоја могао 
описати кроз пословне атрибуте и личне пре-
ференце Манојловића, тада би се за њега мо-
гло рећи да је то био професионалац кâдар да:  
15 Олимпијца (у пуном смислу тог значења) она-онај који је 

посвећен задатку и постизању изузетности, храбар, ино-
вативан, одлучан, правичан, разборит, мудар, умерен, 
правдољуб.

препозна суштину - природу ствари (метафизи-
чар); вреднује и ангажује знања (епистемиолог); 
доноси одлуке (логичар); поштује, анализира и 
разуме дешавања и принципе организовања и во-
ђења (руководилац); буде нормативно доследан 
(како ће се, односно како се нормативно нешто 
може реализовати); разазнаје и резонује на иза-
зове односа у спорту и друштву (политичар). Био 
је естетски надахнут, посвећен етичким и вред-
носним нормама и принципима. Описивале су га 
техничке, међуљудске, концептулане и практичне 
вештине. 

У детерминацији компетенција лидера олим-
пијског развоја Манојловића, као пандан може да 
се наведе менаџер развоја спорта, који поседује 
особине, за које Гиргинов истиче: добар је пре-
говарач, разуме процесе и политику, поборник је 
личног и учења организације, има богату базу - 
извор података, континуирано формативно и су-
мативно евалуира процесе, смислено интервени-
ше и ефикасно управља конфликтима... (Girginov, 
2008). Предраг Манојловић је сублимирао  
све побројано.

За сараднике који су радили са и уз Манојло-
вића, његова добронамерност, разумевање, по-
дршка и ослонац ... били су и остали јединствен 
израз карактера који је проистекао и из етоса 
олимпијца. Просвећен би, у кантовском смислу, 
био одговарајући термин за Предрага Манојло-
вића. Као лидера уопште и лидера олимпијског 
развоја, карактерисале су га особена духовност, 
морал, образованост, мудрост, саборности. Био је 
посвећен задатку и постизању изузетности, хра-
бар, иновативан, одлучан, правичан, разборит, 
умерен, правдољуб.... он је Арете - олимпијац у 
пуном значењу тог термина. У простору свог де-
ловања се показао као изузетан и бољи од свега 
претходно учињеног!

ПРЕДРАГ МАНОЈЛОВИЋ – ВИЗИОНАР,  
ЗАЉУБЉЕНИК У СПОРТ, 
ОЛИМПИЈАЦ, ИНОВАТОР
Предраг Манојловић, генерални секретар 

НОК у периоду 2001-2009, своје искуство из спор-
та (олимпијац), образовања (дипломирани еконо-
миста), политике и привреде, кроз знање из про-
стора спортског организовања превео је у логику 
нове визије развоја спорта у Србији. 

У односу на предмет изучавања овог Уреднич-
ког чланка, може се закључити да је деловање Пре-
драга Манојловића, као визионара националног  
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система спорта и иноватора, резултовало: по-
словним усавршавањем НОК и НСС; оријентаци-
јом система спорта према спортисти – вежбачу; 
унутрашњом хармонизацијом НСС и интеграци-
јом са својим окружењем....Еx-post елаборацијом 
доступних документа и рефлексијом, може се 
закључити да је анализирани предметни период 
овог чланка био садржајно испуњен деловањем 
Манојловића и његовог тима, кроз следеће инова-
ционе кластере: 

1.  Национални олимпијски комитет. Уну-
тар овог кластера се издваја: (а) прера-
стање НОК у категорију: средње велика 
спортска организација; (б) специјализаци-
ја, стандардизација и професионализација 
НОК, као демократске, пословно ефикасне 
и вредносно високо профилисане НСО; 
(в) велики број стратешких, програмских 
и развојних документа; (г) јачање про-
фесионалних капацитета запослених и 
свих чинилаца НОК и система спорта; 
(д) континуална евалуација и вредновања 
учињеног; (ђ) финансијске перформансе 
које прате прогрес спорта и спортисте; 
(е) програмска целосходност, организа-
циона, управљачка, финансијска транс-
парентност; (ж) оријентисаност према 
мисијама и делегацијама на такмичењима 
из надлежности НОК; (з) усаглашеност са 
програмима, актима и агендама МОК-а, 
Европског олимпијског комитета (ЕОК), 
Светске антидопинг агенције (WADA), 
европским невладиним спортским огани-
зацијама...

2.  Спортиста – олимпијац (афирмисани, 
квалификовани, потенцијални, надаре-
ни). Спортиста (појединац и тим) се кроз 
олимпијске програме нашао у центру свих 
активности НОК. Овај кластер импликује 
три постулата развоја спортисте: (а) лични 
атрибути и потребе (здравствене, инфор-
мационе, друштвене, образовне, професио-
налне...); (б) спортске перформансе (мето-
дичко-технолошки одговор на савремени 
тренинг и такмичење, здрав и нулта толе-
ранција на допинг) и (в) организациона и 
управљачка целисходност, професионали-
зација чинилаца у окружењу спортисте, од 
тренера и спортског клуба, НСО, друштва, 
спонзора... до самог НОК.

3.  Национално спортско организовање. Хар-
монизацијом односа са НСО и спортским  

клубовима олимпијских и неолимпијских 
спортова и спортско рекреативних органи-
зација, целина система спорта је усмерена 
према променама које треба да исходују 
лојалним, верујућим, компромисним, ме-
тодичним, прецизним, брижним, чиње-
ничним, солвентним..... (Н)СО, кадрим да 
српском друштву приреде и „испоруче“ 
спорт у складу са очекивањима и потреба-
ма грађана 21. века.

4.  Спортски тренери (пре свега, оним не-
посредно одговорним за спортисте, али 
и селекторима). Реализоване су активно-
сти усмерене према њиховом темељнијем 
формалном – информалном и неформал-
ном образовању – оспособљавању, као и 
решавању социјалних питања и проблема 
занимања и професије. Олимпијска агенда 
о овом проблему се променила и она обра-
зовање кадрова за спорт види кроз нову 
функцију спорта да „ствара човека“. Како 
би се решио један број питања везаних за 
занимање спортски тренер, значајан број 
иностраних екперата је боравио и вршио 
едукацију у систему спорта Србије, као што 
је и значајан број, пре свега младих трене-
ра, боравио на усавршавањима у референт-
ним међународним спортско-тренажним 
организацијама и истраживачким инситу-
цијама. 

5.  Спонзори и донатори. Ово је кластер ино-
вација у реализацији економске и друштве-
не мисије компанија кроз суфинансирање 
развоја врхунског и учесничког спорта, 
подршке мултиспортским догађајима и 
као подршке стратегијама видљивости, до-
ступности, значајности и инклузивности 
свих актера друштва кроз спорт. 

6.  Држава Србија. Меморандумом о разу-
мевању између Владе Републике Србије и 
ОКС (2007. године) успостављен је оквир 
за државно суфинансирање врхунског 
спорта током целине олимпијског циклу-
са, укључујући и само учешће на Играма. 
Иницијативе које су довеле до договора са 
државном управом су пренете на покраји-
не, регионе и јединице локалне заједнице, 
које су тако укључене у развој инфраструк-
туре спорта, стратегије развоја кроз спорт, 
као и суфинансирање спортиста, трене-
ра и спортских клубова из простора своје  
надлежности. 
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7.  Друштво Србије. Кроз дневну комуника-
цију и присуство у јавном дискурсу, пи-
сане и дигиталне медије, ТВ продукцију, 
изложбе, догађаје, промоције, конкурсе, 
награде.... НОК је слао поруке друштве-
не вредности спорта и потребе инклузије 
свих грађана у спорт.У правцу разуме-
вања друштвене вредности олимпијског 
покрета на териорији Републике Србије 
треба сагледати и образовну националну 
улогу Музеја спорта, као и публиковање 
монографије „Олимпијски вековник 1910-
2010“, која је историографски, на методи-
чан и методолошки коректан начин пред-
ставила олимпијски покрет, олимпизам, 
олимпијске игре и сам НОК, као нацио-
налну спортску и „културну институцију“ 
која предводи век спортске и олимпијске 
традиције и, која је кроз неговање вредно-
сти спорта и олимпизам, увек била носи-
лац прогреса и процеса интеграције срп-
ског друштва у модерна друштва Европе  
и света.

8.  Кадрови за спорт 21. века. Предраг Маној-
ловић је био отворен према младим и обра-
зованим појединцима, њиховим идејама и 
вештинама. Подржавао је оне који су били 
спремни да уче и да се развијају, и да кроз 
своје „олимпијске компетенције“ утичу на 
актере система спорта и његовог окруже-
ња, као и да подстичу грађане да перспек-
тиву спорта у Србији реализују кроз афир-
мацију личног - породичног вежбања.

9.  Према организацији (мулти)спортских 
такмичења у Србији, изградњи спортске 
инфраструктуре и организационим капа-
цитетима и структурама за спортске до-
гађаје. Након пријаве и пратећих лобира-
ња, ОКС и Београд су добили организацију 
Европског олимпијског фестивала младих 
(EYOF), који је као прво мултиспортско 
такмичење у Србији одржан у лето 2007. 
године у Београду. Организација овог так-
мичења, са више него скромним буџетом, 
поред резултатског успеха делегације ОКС 
обезбедила је бројно организационо, мате-
ријално и системско наслеђе, као и легат у 
кадровима различитих занимања и струч-
ности. Велики искорак је учињен у просто-
ру волонтерског организовања за потребе 
спорта и самог друштва Србије. Кадрови 
Београдског EYOF-а, директно изабрани од 

стране Манојловића и данас имају значајно 
место у националном спорту, међународ-
ним спортским организацијама, али и јав-
ним предузећима, националним и интер-
националним компанијама.

10.  Према олимпизму, олимпијском покрету 
и олимпијским играма. Систематизаци-
јом програмске агенде (кроз НОК, НСС 
и европски спортски простор), знањима, 
личним и професионалним вештинама 
Манојловића, он је оригиналан приложник 
теоријском и практичном оквиру олимпиј-
ских студија. Кроз таксономију његових 
знања и вештина, реализованих програма, 
могуће је идентификовати оквир компе-
тенција лидера олимпијског развоја. 

11.  Међунардна сарадња и учешће кадрова 
из Србије у креирању европске перспек-
тиве спорта. Као лидер Европске невлади-
не спортске организације (ENGSO) и члан 
у телима Савета Европе и Европском олим-
пијском комитету, Манојловић се залагао 
за одржив развој спорта у функцији спор-
тисте - грађанина Европе.

Анализа места, улоге и значаја Предрага Ма-
нојловића на НОК и НСС, друштво и историју 
олимпизма у Србији, кадрове у спорту, паневроп-
ску спортску иницијативу... овде, у овом Уред-
ничком чланку, не би се смела завршити. Захтева 
наставак по наведеним, али и другим иноватив-
ним кластерима, од којих су компетенције лидера 
олимпијског развоја, какав је био Предраг Маној-
ловић, primus inter pares просперитета спорта у 
Србији и шире. 
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Abstract
In the period from 2001 to 2009, a conscious effort was taken in Ser-
bia on many occasions aimed at determining the ways of develop-
ment of as many factors of the national sports system (NSS) and its 
associated environment as possible. The term "national mission of a 
sports visionary" in the title of this editorial indicates that the chang-
es occurred thanks to the individual person. Using ex-post consid-
eration of available material and through inductive reasoning, while 
striving to realize the vision of Predrag Manojlović, a scholar of prog-
ress and development in this field, the paper aimed at reaching con-
clusions about the professional and scientific foundation of changes 
in the NSS and the National Olympic Committee (NOC). In order to 
avoid a subjective approach to inferencing, the analyzed documents 
were compared with the results presented in periodicals of the same 
period in terms of their meaning, terminology, timeliness, action 
plans, etc. The results of this qualitative analysis should also be un-
derstood as a contribution to Olympic studies, namely to the subfield 
of thereof - Management of Olympic Development. While reflecting 
on Manojlović's work, numerous examples of good practice models 
have been identified, which, through analysis of their wider meaning, 
have been classified into clusters of an innovative approach to sports 
organization and management: (1) NOC and its development, (2) an 
Athlete, (3) NSS and its development, (4) Sports coach, (5) Sponsors 
and donors, (6) the Republic of Serbia, (7) the Society of the Repub-
lic of Serbia, (8) Human resources for sports of the 21st century, (9) 
Multisport competitions, (10) Olympic studies and competencies 
of a leader of Olympic development, (11) International cooperation 
and the agenda of sports developments in Europe. The singularity of 
Manojlović, as a leader, stems from his open-mindedness. As a lead-
er of Olympic development, his qualities were especially spirituality, 
morality, education, intelligence, comradery. He was dedicated to his 
task and aspired for achieving excellence, he was also brave, innova-
tive, resolute, fair, discerning, reasonable, and principled. In the area 
of his work, Predrag Manojlović was ‘’Aretes’’ – a true Olympian, an 
exceptional man, and his achievements in the field of sports stand 
out in many ways.

Кey words: PREDRAG MANOJLOVIĆ / LEADERSHIP / 
OLYMPIC STUDIES / OLYMPIC DEVELOPMENT / NATION-
AL OLYMPIC COMMITTEE / ENGSO/ SERBIA

Extrato
En el periodo del 2001 al 2009 en Serbia se desarrollaron muchas 
actividades deliberadas con el fin de determinar las direcciones de 
desarrollo de un mayor número de factores del sistema nacional 
de deporte (SND) y su entorno. La expresión “la misión nacional 
de los visionarios del deporte” del título de este artículo del redac-
tor, se refiere al hecho que los cambios sucedieron gracias a un in-
dividuo. El objetivo del trabajo es, a través de la reflexión y ex-post 
elaboración de los documentos accesibles, llegar por curso induc-
tivo, a la conclusión sobre el fundamento profesional u científico 
de los cambios del SND y del Comité Olímpico Nacional (CON) 
a través de la realización de la visión de Predrag Manojlovic, eru-
dito para el progreso y desarrollo. Para disminuir el subjetivismo 
en inferencia, el sentido, la terminología, la oportunidad, los pla-
nes de acción… de los documentos analizados, los mismos fue-
ron comparados con los resultados de las publicaciones periódicas 
para el periodo de tiempo epónimo. El resultado de este análisis 
cualitativo debe entenderse también como una contribución a los 
estudios olímpicos, subcampo: Gestión del desarrollo olímpico. 
Reflexionando sobre la actividad de Manojlovic, se establecieron 
los numerosos ejemplos de modelos de buena práctica, los cua-
les, a través del análisis de sentido, se clasificaron en los clústeres 
innovadores de la organización y gestión deportiva: (1) CON y su 
desarrollo, 2) Deportista (3) SND y su desarrollo, (4) Entrenador 
deportivo, (5) Patrocinadores y donantes, (6) Estado de Serbia, (7) 
Sociedad de Serbia, (8) Cuadros para el deporte del siglo 21, (9) 
Competencias multideportivas (10) Estudios olímpicos y compe-
tencias de los líderes del desarrollo olímpico, (11) Colaboración 
internacional y agenda del deporte europeo. La peculiaridad de 
Manojlovic, como líder, surge de su dedicación. Como el líder del 
desarrollo olímpico, le caracterizaron la espiritualidad especial, el 
moral, la educación, la sabiduría, la conciliaridad. Estuvo dedica-
do a la tarea y al logro de excelencias, era valiente, innovador, deci-
dido, justo, prudente, moderado, virtuoso. Predrag Manojlovic era 
Arete – el Olímpico – en el campo de su actividad, excepcional y el 
mejor de todo lo hecho de hasta entonces.

Palabras clave: PREDRAG MANOJLOVIC / LIDERAZGO / ES-
TUDIOS OLÍMPICOS / DESARROLLO OLÍMPICO / COMITÉ 
OLÍMPICO NACIONAL / ENGSO / SERBIA
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THE VISIONARY OF THE NATIONAL 
SPORTS SYSTEM DEVELOPMENT 
In the period from 2001 to 2009, Serbia, numerous, 

conscious effort were undertaken aimed firstly at iden-
tifying problems, and then, for the benefit of direct us-
ers (athletes, exercisers, students, citizens), at determin-
ing the directions of development of as many factors of 
the national sports system (NSS) and its associated en-
vironment as possible. The activities that paved the way 
for the changes began with the recognition of the obso-
lescence of the existing organizational scheme of man-
agement and efficiency of the late 20th century, as well 
as recognizing the conservatism of NSS officials con-
cerning ongoing and envisioned changes. Due to this 
particular aspect of NSS as such, while the changes in 
the organization of sport were in the planning phase, a 
great number of objective and subjective challenges that 
arose following the social changes in Serbia in October 
2000 had to be taken into consideration. The goal of the 
planned changes was to reach a complete, sports-ori-
ented, consistent, autonomous, modern and stable NSS 
(Jevtić, 2019). Today, two decades later, at least three 
facts are indisputable, the first that the changes did take 
place, the second, that they did not arise at the intention 
of the NSS for further improvement and development, 
and the third, the changes were not induced under the 
influence of external actors in the NSS environment, so, 
given that sport, in that historical period, was outside 
the agenda of social changes, and as a result, it remained 
out of general perspective and was less influenced by 
politics, media, and the economy. The question arises 
how the changes, which directly affected the develop-
ment of the NSS, have occurred? 

Numerous planned and implemented activities that 
accompany the changes in the sports system in Ser-
bia are rooted in the “vision of sports enthusiasts and 
forward-thinking scholars” (Vukašinović, 2018). With 
regard to the period analyzed by Vukašinović, a centu-
ry later, the meaning of the term “national mission of 
sports visionaries” from the title of this editorial indi-
cates that progressive tendencies are necessary for Ser-
bia in the 21st century and that they are an integral part 
of development of NSS and sports organization. 

Predrag Manojlović (1951-2014), an Olympian and 
leader in the field of sports at the national and European 
level, advocated for the prosperity and progress of the NSS. 
The changes he initiated were undertaken through the de-
velopment of the National Olympic Committee (NOC)1 

1 For nine years Manojlović was Secretary General, firstly of the Yu-
goslav Olympic Committee - YOC (2001-2003), then of the Olym-
pic Committee of Serbia and Montenegro - OCSMNE (until 2006) 
and, finally, of the Olympic Committee of Serbia - OCS (2006-2009).  

and through the development of the NSS and its en-
vironment (society, media, sponsors, etc.). These 
changes resulted from the efforts of Manojlović, who 
managed to merge and operationalize his experience 
in sports (winner of a silver Olympic medal at the 
Olympics in Moscow, 1980, as a member of the wa-
ter polo team of SFRY) and in the economy with his 
knowledge of sports organization. An analysis of his 
professional biography shows that his ability of plan-
ning and managing of the development of the NOC, 
and then the NSS, was established on the synergy of 
his academic achievements (bachelor of economy, 
master of management in sport) with business and 
political skills that he acquired through economy and 
politics. A particular connection can be observed be-
tween his liberal affinity towards changes and the dy-
namics of the NOC towards introducing and master-
ing new business tendencies. Facts, such as the “poor 
organization of the NSS”, the absence of leadership, 
financial insolvency, the inactivity of the authorities of 
the sports system, as well as many other unknowns in 
terms of the development of sports and Serbian soci-
ety at the beginning of the 21st century, are the result 
of the present situation in sport (Jevtić 2006, 2011). 
Steps towards the “recovery” of the NSS required prior 
homogenization of all actors in the sports organiza-
tion. Thus, it was necessary for the one who initiates 
and manages the changes to be pro-Olympic oriented 
regarding their value system, rational while taking ac-
tion, wise in the choice of means and methods, con-
fident while taking forward steps, measured in plan-
ning, to be collected and able to influence the NSS 
actors and their associates towards pursuing shared 
aspirations for unity, development and future prog-
ress. Therefore, the basic precondition for the change 
of the current situation and further development to 
take place was the homogenization of the actors in the 
NSS, which happened at that given moment through 
the Sports Association of Serbia (SAS)2. The Nation-
al Pro-Olympic Sports Organizations (NSOs) and the 
NOC have integrated. Another important step - a pre-
condition for the changes to take place was the reform 
of the NOC from then small to medium-sized, re-
spectable, socially and culturally recognizable leading 

Due to the dynamic state-legal discontinuity, it is appropriate here-
in to use the term National Olympic Committee (NOC).

2 The NSO was supposed to find solutions to current sports is-
sues such as: releasing sports from influence and management 
of political parties (parties prior to the October changes, as 
well as from the so-called crisis headquarters which in terms of 
sports were established immediately after the social changes of 
October 2000), democratization and integration of pro-Olym-
pic sport in the function of national development and interna-
tional recognition and prestige.
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national sports organization3, endorsed by the actors 
from the world of sports and society. 

Perseverance in implementing the changes that 
Manojlović insisted on, first by directing the activities 
of the NOC, and later of the NSS, can be presented by 
“AGIL’s scheme”4 of Parson’s theories of action and de-
veloping of social systems” (Brdar, 2007). Manojlović’s 
first step, seen through the AGIL scheme, led to the 
programmatic and effective harmonization of the NOC 
with the environment, which can be expressed by the 
term from the field of economy, or nowadays more of-
ten, IT- ’’merging’’ (expansion, connection). The agent 
of merging in the case of registration of SAS was the 
NOC who offered the NSO to join sports and social 
status of their respective organizations to form a large 
national sports organization (G) which would eventu-
ate joint management of pro-Olympic sports (I). Un-
like merging in the field of economy or informatics, in 
Serbian sports, the focus of these processes was the Ser-
bian sports - Olympic identity and tradition, as well as 
the unequivocal and urgent need for the development 
of all pro-Olympic sports factors (L). Manojlović was 
the only one who recognized the challenges that the 
sports organizations NSS and NOC will face following 
the changes the state-legal and international identity 
of Serbia has undergone. Therefore, the founding and 
short existence of the SAS (2005-2006) should be con-
sidered as a wise and suitable development, but also as 
an innovation that created a systemic prerequisite for 
the autonomous development of pro-Olympic sports 
advocated by the NOC and the NSO. The formation 
of the Sports Association of Serbia, which assigned the 
NOC with the role of leading authority of changes in 
(re)organization of sports, can be considered an ini-
tial step towards the integration of the NSS in terms of 
pro-Olympic sports. No less important contribution of 
the SAS is the liberation from chronic meddling of oth-
er constituents of the sports system of the times in the 
management and program and development agenda 
of the NOC. This primarily refers to the Sports Feder-
ation of Serbia (Territorial Sports Association) and its 
attempts at assuming formal and informal leadership 
over the entire sports system and the NOC itself. 

The documents, as well as an accompanying list of 
planned and implemented activities from the NOC ar-
3 One of the ways was by introducing the modern sports, social 

and Olympic vision of the OCS into the Serbian Olympic Club, 
as an organization with national, sports, cultural and legacy of 
social development (founded in 1912).

4 4English: (A) dataption - adaptation, harmonization with the 
environment; (G) oal setting - setting goals, (I) ntegration - pre-
serving internal order and (L) atency - respecting normative 
models and value patterns.

chives, show that the development of the NOC itself, 
as well as the whole NSS - pro-Olympic sports, in the 
period 2001-2009, was intrinsically shaped by Mano-
jlovic, and that it was guided, directed and operation-
ally realized through three time-overlapping phases:

I.  Business self-determination and self-direc-
tion (self-education and training through the 
MEMOS program5, congresses, seminars, 
workshops, etc. of the international Olympic 
environment, the Olympic Games, and oth-
er competitions under the competence of the 
NOC), transpiring circa 2000-2003. An insep-
arable part of this phase is education within 
the sports organization - NOC, which took 
place during the entire period of Manojlović’s 
term as Secretary-General (2000-2009). 

II.  New information, skills, science and technol-
ogy of sports, working methods, strengthen-
ing of human resources, organizational levels 
of the NOC6 and division of responsibilities - 
“co-management” with the NOC (through the 
SAS), approximately 2001-2006.

III.  Hierarchy of management of sports in Ser-
bia, at the very “virtual top” of which was the 
NOC, then already the Olympic Committee 
of Serbia (OCS) and the Sports Federation 
of Serbia, as a territorial organization. Medi-
ators in the engagement of national sports in 
the realization of Manojlović’s vision are the 
Olympic programs (Jevtić, 2012, 2014, 2019) 
and accompanying strategic and operational 
documents. This phase lasted from 2006 to 
2009, more precisely until the political majori-
ty was established (overturn at the Regular As-
sembly for the election of the leadership of the 
OCS for the Olympic cycle 2009-2012) over 
the normative and value attributes of national 
sports and national Olympic organization (po-
litical interventionism). 

After these three, the ongoing first period of the 
fourth phase has begun, during which we observe the 
actual, rather than implicit management of sports on 
the part of the State and political factors, who, using 
the combination of neoliberalism, interventionism, 
structuralism, and particracy, with pronounced pat-
rimonialism, emulate the leadership over the NSS 
(state interventionism, refer to Jevtić, 2019). 
5 The MEMOS (Executive Masters in Sport Organizations Man-

agement) (see more at https://memos.degree)
6 The SAS organization within which the process of co-managing 

the pro-Olympic NSOs took place with the aim of building a 
comprehensive NSS.
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A VISIONARY IN THE TIME OF A 
NEGLECTED SPORTS ORGANIZING
The tendency towards development and changes in 

the sports organization, in the majority of international 
sports systems, contains elements of professionalization 
of NSOs and SOs. The said tendency has been present 
since the end of the Los Angeles Olympics (1984), with 
significant intensification occurring after the Olympics 
in Barcelona (1992). The changes were predominant-
ly directed towards NSOs, including NOCs (Winand, 
Vos, Zintz, Scheerder, 2013). The changes were less 
present in amateur sports clubs. The challenges of pro-
fessionalization have made the impression that nation-
al and elementary sports organizations (sports clubs) 
- (N)SOs need to establish new management structures 
and programs to do their job more efficiently and to 
adequately meet the expectations of athletes and the 
environment (Winand & Anagnostopoulos, 2017). 
These processes are accompanied by new knowledge 
and skills acquired by professional staff, especially in 
determining the scope of strategic development and 
the implementation of program agendas. These and 
similar, evolutionary changes at the level of national 
sports were preceded by the professionalization of in-
ternational sports organizations led by the IOC (Nagel, 
Schlesinger, Bayle & Giauque, 2015). Throughout this 
discussion it is important to note that for any chang-
es to take place it was necessary to provide staff with a 
higher level of education, i.e. to recruit those who have 
specialized professional training and thus reputable 
business resumes, as well as to put at the head a ‘’brave 
leader’’ able to multilaterally and thoroughly assess the 
process of changes (Girginov, 2008).

A review of available periodicals from the end of the 
twentieth and the first decade of the XXI century un-
equivocally identifies the general agreement of studies 
on the need to improve the organization and efficien-
cy of the sports organization (Sowa, Selden & Sandfort 
(2004), Madella, Bayle, & Tome (2005), Bayle & Mad-
ella (2002); Wolfe, Hoeber & Babiak, (2002); Papadim-
itriou & Taylor (2000); Wolfe, Weick, et al. (2005). Ac-
cordingly, the professionalization of (N)SOs is referred 
to as “a process during which the sports organization 

in general, the system of sports, but also sports-related 
professions, are transferred from the level of volunteer 
work to the increasingly emphasized business environ-
ment (Zeimers, Lefebvre, Winand, Anagnostopoulos, 
Zintz, T. & Willem, 2020). Although the studies did 
not name the actors of the changes, they were predom-
inantly identified from the inner (micro) and middle 
(meso) circle of the field of the sports organization (De 
Bosscher, Bingham, Shibil, van Bottenburg, De Knop, 
2008), which in the case of Serbia implies individuals 
from sports clubs to NSO and NOC. 

The situation in the Serbian NSOs, including the 
NOC, at the onset of the changes (late 2000) does not 
correspond to pan-European initiatives and the vision 
for sports at the beginning of the 21st century. Ac-
cording to the vision for the development of sport, the 
field of higher education, the labor market, science in 
sports, sports-medical protection of athletes, anti-dop-
ing measures, social and health issues of athletes, and 
the like have not been adjusted according to the needs 
that arose in the new millennium. This situation was 
also caused by the fact that the academic community 
only sporadically acknowledged and dealt with issues 
of sports, and when it did, sport was most often con-
sidered as an experimental field of study in pursuing 
one’s personal development and self-promotion, that is, 
in Serbia, academic community acted differently from 
the scientific community “which sees and respects 
sports in terms of its identity and goals’’ (Jeu, During 
1994). In other words, at the very onset of the chang-
es, it was evident that higher education and science 
were the missing links perfected and raised by many 
other national sports systems to a much better level. 
Higher education (teaching, science, social mission) 
has developed its own educational and scientific cur-
ricula, which has changed the standard assumptions 
of the sports organization, both in terms of learning 
and management and with regard to matters of par-
ticipation, training, competition, society, and business 
(Scheme 1). The first steps towards changes in Serbia 
were observed in 2002-2003 at the Faculty of Sports 
and Physical Education of the University of Belgrade. 
Those changes were of short span and relative range 
compared to the requirements of the NSS at the time,  Аутор., et. al., Наслов рада..., PHYSICAL CULTURE 2021; 75 (1): 0-0
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SPORT AS A CULTURAL AND 
SOCIAL GOOD 

 SPORTS AS AN 
ECONOMIC GOOD 

    
Sports function 

of a sports organization 
Social function 

of a sports organization 
Commercial and business 

function of a sports organization 

Scheme 1. Values and continuum of development of sports function (modified according to Jevtić, 2014, 2019)
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the expected dynamics of changes it has undergone, 
and the importance of obtaining results of higher edu-
cation in the area of human resources and progress (for 
more refer to Radojević et al. 2019, Jevtić, 2017).

The accomplishment of the vision as a test 
of the potential of Manojlović’s strategy for 
the development of sports
The analysis of the ontological continuum of sport 

(Scheme 1) shows that at its left end, sport as a cultur-
al value is “a national good that contains many special 
functions important for the development of an individ-
ual and society” (Jeu, 1994). Underdeveloped or poor 
management of the sports system from the period of 
socialist rule in Serbia did not sufficiently recognize 
the importance of sports in terms of its social values, 
and therefore the evaluation of the social function of 
sports was omitted. The particularities and autonomy 
of sports, educational, and overall social significance 
of sports and its essential volunteer nature were also 
not recognized and respected (Radojević, Jevtić, 2011). 
At the other end of the continuum, seen as the start-
ing point of sports organization at the beginning of the 
new millennium, sport is given as a generated sustain-
able business environment with all the benefits directed 
towards its users. Within the sports system of Serbia at 
the beginning of the new millennium, it was possible 
to link these two ends of the continuum only in theo-
ry. In periodicals, national programs were presented as 
an imperative agenda of sport for the new age (Chaker, 
2004). Whether by following this standpoint, or through 
independent thinking, Manojlović and his team opted 
for national programs as an opportunistic program-de-
velopment solution, but also as a means by which it is 

possible to pursue the vision of sports in the new millen-
nium through joining the ends of the ontological con-
tinuum of sports. Thus were adopted the Olympic pro-
grams (OP), which materialized the content of the NSS 
change process, enriched it by introducing various occu-
pations and professions, and promptly responded to the 
specific needs and expectations of athletes. Manojlović 
rightly believed that through the professionalization and 
strengthening of the business function of the NOC and 
NSO, the neglected cultural values would be reinvigorat-
ed and the social function of sports would be affirmed. 
This particular kind of dualism of causality was resolved 
by introducing numerous programs through which the 
NOC and NSS, as well as the Serbian society itself7, have 
undergone development. The analysis of the meaning of 
the program units initiated and realized by Manojlović 
speaks in favor of this claim about the scope and singu-
larity of the developmental step forward and his indis-
putably visionary mind. To summarize, based on the 
available documents, this ex-post analysis singled out 
the areas of activity of Manojlović and his team (Scheme 
2), most of which are outside the scope of competence of 
the usual NOC or even the National Olympic Commit-
tee which stands at the hierarchical top of the manage-
ment of the national sports system (Scheme 2).
7 Specifically, programs such as: Revitalization of the Republic 

Institute for Sports as a reference institution for sports med-
icine, sports analytics and sports psychology; Supplemental 
provision of the Republic and Provincial Institute for Sports; 
Children’s sports programs, OKSIS - sports information system 
of Serbia, Administration in sports, Culture and sports, Wom-
en and sports, Creating an environment for physical education, 
Olympic values, European non-governmental sports organiza-
tion, Olympic programs, Ecology, Sports and media, Historical 
heritage, Museum of Sports, Olympic Education, EYOF in Bel-
grade (2007), etc.

Scheme 2. Program activities and joining the ends of the ontological continuum of sports development  
in the idea devised by Predrag Manojlović

Аутор., et. al., Наслов рада..., PHYSICAL CULTURE 2021; 75 (1): 0-0
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Numerous areas of action shown in Scheme 2 in-
dicate that the NOC (today the OCS), as an organiza-
tion, has become innovative, that the intentions that 
led toward the “new product” have changed it at the 
program, managerial, as well as at the organizational 
and value level. Changes in the philosophy of sports 
concerning the society of Serbia remain its perma-
nent legacy and result of its activity. The imperative 
social function of sport has been validated. 

To meet the expectations of athletes, the first NOC 
priority, followed by the NSO of pro-Olympic sports, 
was a vision: “athlete (exerciser) in the focus”, which 
integrates the entire national sport on the postulates of 
“inspiring and building a person through sport” (Du-
rantez et al, 2010). The ideal of “athlete-focused” origi-
nates from the spirit of Olympism from the end of the 
19th century, but its meaning corresponds with the 
postmodern vision of sport. Ex-post elaboration of 
planning documents on the occasion of participation 
in the Olympics in Athens (Pavlović, 2002) and Beijing 

(Jevtić, 2006), documents the insistence on this idea, 
which, seen as a holistic approach to the training of ath-
letes (Olympic preparations - OP), is recognized in all 
corporate and program documents of the NOC. At the 
same time, this vision is realized in the NOC personnel 
outline, while the program is effectively diversified ac-
cording to the specifics of a particular sport and individ-
ual needs of an athlete (according to the needs of build-
ing of results, development of training, and competition 
capacities, lifestyle, freedom, personal values, the ori-
entation of an athlete, etc.). Therefore, the introduction 
of the idea of “athlete-focused” at the very beginning of 
the 21st century and the analysis of definite steps for its 
realization (the mission) indicate the existence of philo-
sophically organized deliberation and elaborated strate-
gy for humanization of time-limited sports and Olympic 
careers of athletes. It could be said that this approach as 
such belongs to one particular “school of thought”. In 
appointing an athlete at the center of the vision of the 
NOC, Manojlović, as an Olympian, sports enthusiast, 

Table 1 Generalization of actions taken by actors in the sports environment towards Olympian athletes of Serbia

Analysis of 
the influence 

of the athlete’s 
environment

Family of an 
athlete

State authorities
Public and 
corporate 

enterprises

Factors of the sports system
Authorities of 

units of local self-
government

Government and 
the President of 

the Republic
Coach NSO NOC of SRB

The goal

The 
development 

of a family 
member 
thanks to 
sports and 

success at the 
Olympics- the 
status of the 

family

Support to 
athletes, advocacy, 

and affirmation 
by the authorities 

of the local 
community

Support to 
the national 

Olympic team, 
international 

prestige, visibility 
and endorsement 
of the State, love 

of sports

Image and 
endorsement 
by companies 
through the 
NOC and 

the Olympic 
delegation, 

socially 
responsible 

behavior, etc.

Orientation 
towards 

achievement, 
professional 
and personal 

challenge, 
national awards 

for coaches, 
etc. Sports and 

social status

Affirmation by 
the NSO; Working 

towards a top 
result,

promotion with 
sponsors and 
international 

sports 
organizations

Talent support; 
Development from 

personal to top result 
and its maintenance; 

The image of the 
athlete and the 

Olympic team; Career 
after sports

Connection 
with the athlete 
and their result

Family 
relations are 
of primary 
importance

Ad-hoc, per the 
availability of 

the community 
budget, depends 

to a large extent on 
the attitudes of the 
local community 

authorities

Restrained 
interference, from 

covert to public 
emphasis on the 

importance of the 
State (government 

and politics) in 
sports

Economic 
interests and 

business 
improvement, 

affirmation 
of responsible 

social behavior

One-on-one 
personal 

relationships 
are of primary 

importance

Unpredictable, ad-
hoc, controlled, 

authoritative, 
budget-

characterized 
but also interest-

oriented approach

Methodical, precise, 
thoughtful, factual, 

willing to make 
compromises, etc. 

Support for excellence 
in sports, social 

development, and 
post-career life

Rules Personal rules 
of the family

Rules of the 
unit of the local 

community

Laws, informal 
pressures

Written and 
formal rules 
- contracts 

supported by 
prizes and 

limits

Informally 
and mutually 
accepted rules

Rules and 
regulations of the 
given sport, but 

also informal and 
formal rules of the 

NSO

Value framework: 
“Athlete in the focus”, 

Olympic programs

Evaluation

Success is a 
reward for 
hard work, 
love, and 
support. 

Participation 
in the 

Olympics is a 
family success

Without clear 
evaluation criteria

Without 
clear criteria 
for objective 
evaluation

Conditional, 
depending on 
the results and 
public visibility 
of the athletes, 
the Olympic 
team and the 

Olympics

Recognition, 
encouragement, 

reward, 
inspiration

The result of the 
competition, the 
cornerstone of 
budgeting for 
the upcoming 

competition, and 
further activities 

of the NSO

Personal progress 
and excellence of 

the athlete; Results 
of participation in 
competitions; The 

content of the actors 
with the programs and 

the mission of OCS, 
etc.
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and sports worker, was ahead of his time. Namely, at a 
time when international periodicals sporadically dealt 
with the now widely accepted term sport-centricity of 
the sports system, and at a time when the athlete-ori-
ented vision in the practice of other national systems 
was still in its earliest stages, at the same time in Serbia, 
Manojlović and his team adjusted the programmatic, fi-
nancial and normative side of the NOC in their entirety 
according to the needs of an Olympian athlete (Table 1). 

The expression “athlete-focused” was not supposed 
to give rise to any contradictions between top-level 
and participant sports, or national and sports at the lo-
cal level, rather, it is a far-reaching idea of foreseeable 
and desired developments - a conceptual framework 
for connecting all levels of the sports organization and 
achieving excellence in participatory and competitive 
sports (conceptual, structural and functional integra-
tion of NSS). The professional biography of Manojlović 
speaks of his undivided commitment to all athletes – ex-
ercisers visible through his engagement in the nation-
al organization “Sport for All” (he was vice president, 
while, at the same time, this organization had a member 
of the administrative authority of NOC), and in ENG-
SO8 where he planned and implemented a pan-Europe-
an sports initiative. The members of his team can attest 
to his sensitivity to all matters regarding athletes. There-
fore, it can be concluded that Manojlović regarded sport 
as a personal and social good, which inspires people to-
ward achieving excellence through physical activity, but 
also as a planned and program-led training activity to 
achieve excellence in the most prestigious competitions. 

Placing the athlete - Olympian (individual and 
team) and their sports, personal, educational, and other 
needs in the focus of the vision of development, deter-
mined the goal of many of the NOC missions which, 
from the very beginning, required conducting a large 
number of operations aimed at the athlete, sports sys-
tem, Serbian society, sponsors, and competitions within 
the competence of the NOC (Table 1). The number of 
actions in the activities of the NOC was not conditioned 
by the number of employees, but by the number of ob-
served challenges, the number of athletes designated for 
OM (individuals and teams), the specifics of Olympic 
sports, as well as the number of multisport competitions 
under the competence of NOC9. A certain idea must 
be recorded in official reports to be further developed  
8 A European sports NGO hoping to be the leading force of par-

ticipatory sport in Europe. It cherishes the following values: 
democracy, equality, inclusion, sustainability, integrity and ed-
ucation (https://www.engso.eu/organisation).

9 Summer Olympics - SOG, Winter Olympics - WOG, Summer and 
Winter Youth Olympic Games - YOG, European Games, Europe-
an Youth Olympic Festival - EYOF, Mediterranean Games - MG.

and eventually implemented. In this analysis, the annu-
al reports of the NOC cover two Olympic cycles (2001-
2004 and 2005-2008), during which, as a time frame 
given for the execution of operations, changes were 
made to the NOC in terms of foundation, organization-
al and strategic documents, human resources (manage-
ment, executives, authorities, commissions, employees, 
and associates), method of work and application of new 
technologies. Manojlovic’s pragmatism, openness in ad-
dressing all authorities and interested parties, but also 
a certain degree of spontaneity and his method of “de-
signing changes on the go”, eventuated the rapid growth 
of the NOC into a skilled professional organization ca-
pable of implementing the said vision and introducing 
the new sports reality induced by it. The reports adopt-
ed by both the NOC and the partner organizations, in-
cluding the IOC, show that there were no factual dif-
ferences between the planned, approved, implemented, 
evaluated, and adopted documents. 

A VISIONARY IN THE TIME  
OF STAGNATION OF HIGHER 
EDUCATION AND SCIENCE
The logic of sports organization, which Mano-

jlović aspired to, was not established in the neoliber-
al or interventionist context of developments, as ob-
served elsewhere in the world of sports at the end of 
the 20th and the beginning of the 21st century. His vi-
sion of the outcome of the development of the NOC 
and NSS skipped the neoliberal intermediate phase 
of development (the last decade of the 20th century), 
whereby Serbian sport, through accomplished consis-
tency with the postmodern perspective of the world 
(of sport), literally “jumped” into the 21st century. It is 
important to note that in pursuing his vision of sports 
development, Manojlović does not shy away from 
functional structuralism (comprehensive planning, 
development of society, participation of all levels of 
authority including management by the State, equality, 
etc.). During the implementation of the positive fac-
tors of functional structuralism, he relied on the sci-
entific results and the competence of highly educated 
staff. Science and higher education are recognized as 
a partner and catalyst for change which should result 
in the training of personnel capable of leading the na-
tional sports system in the 21st century (for more refer 
to Jevtić, 2006, 2017). However, the analysis of certi-
fied higher education curricula in Serbia (see more 
Radojević, Grbović, Jevtić, 2019) indicates that it 
does not contain material that, from the professional 
and scientific point of view, studies the sports system,  
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its organization, development, management, scope, 
etc., and appraises the skills and competencies of 
sports managers and leaders. In contrast to societies 
and countries that deal with this subject more seri-
ously and accordingly implement more progressive 
processes, in Serbia, the academic community and the 
sports system as actors in the natural and generic pro-
cess of acquiring and disseminating knowledge “do not 
cooperate”(corporate - dual education), which is why 
the following still manifests today: (a) lack of quality 
academic study programs aimed at sports organiza-
tion, management, leadership, entrepreneurship, etc. 
(b) lagging behind in the adoption of new theories, 
methods, and introducing new technologies, industry, 
methodology, philosophy, etc., disciplines and areas of 
the interdisciplinary and multidisciplinary context of 
science and sports practices.

The lack of scientific curiosity about the room for the 
development of the NSS and sports organizing is not the 
only unpleasant surprise that Manojlović has encoun-
tered during the ongoing process of development of the 
sports system. The same is noticeable in other areas of 
knowledge important for the notion of sports, the ath-
lete, and the occupation of a sports coach. Therefore, 
the indolence present in the ranks of the academic com-
munity of Serbia10 can certainly be considered the new-
third modus operandi of some scientists and institutions 
related to sports and physical culture. The first two are 
modesty and lack of judgment (Jeu, During 1994). 

The indolence of the academic community of Ser-
bia, as well as that of a large number of scientists and 
institutions associated with the culture of sports and 
physical activity, was evident to a significant extent, 
primarily in the shaping of the identity and goals of na-
tional sports and Serbian society. This has resulted in: 
(a) a continuous non-recognition of higher education 
degrees by employers (in sports), and (b) scant recogni-
tion of academic levels and occupations in sport within 
the National Qualifications Framework (for more re-
fer to Radojević et al. 2019). In renouncing sport as a 
cognitive field, within which, in addition to the direct 
effects obtained by training and exercise, one can study 
“culture, the social value system, democratization, so-
cialization, social stratification, political system, the 
practice of social organizations, the health of citizens”, 
etc. (Wolfe et al ., 2005), the academic community of 
Serbia has renounced both the function of sports as a 
catalyst for the development of society (Third Mission 
of Universities, for more refer to Jevtić, 2017), and the 
notion of academic research in the field of science and 
10 Scientific field of Physical Education and Sports, classified in 

the group of Social-Humanistic Sciences.

culture of physical activity! Sport, like art, is an activ-
ity that implies social interaction and inclusion, i.e. 
sport is a unique social-cultural good (Perry, 1997, 
2006). The academic community has independently 
assessed and directed its conscious efforts towards an 
understanding of human movement through specific 
measurements of the effects of experimental forms of 
exercise. Intentionally or not the academic communi-
ty thereby (1) dangerously reduced the notion of sport 
and administered over its scientific research exclusively 
according to measurable physiological, bio-neuro-mo-
tor, psychological, etc. factors of movement - exercise; 
(2) limiting the range of scientific methods of under-
standing within the mission of humanistic assessment 
of physical activity, hence also excluding the Olympic 
studies dealing with thereof; (3) giving up of higher ax-
iological benefits of movement and exercise for the in-
dividual and society. From Aristotle, through Renais-
sance thinkers to contemporaries of the philosophy of 
exercise, the prevailing conclusion about the purpose 
of movement - exercise is the one that speaks of it as an 
activity that a person undertakes for the sake of their 
happiness, and not for the realization of some other 
agenda (assigning movement with some other pur-
pose) (Kretschmar, Daireson, Luelin, Gleeves, 2020). 
Consciously or not, through his actions aimed at the 
NSS, Manojlović made a forward step towards the tax-
onomy of scientific, value, and business skills system 
that any serious academic community would include 
in its curricula. For two accreditation cycles already, 
the academic community of Serbia has been acting in-
dolently, modestly, and without judgment!

Learning of sports organization
The indolence, modesty, and lack of judgment 

of the scientific community of Serbia resulted in the 
limited professional competence of otherwise high-
ly educated staff. Thus, the taxonomy of knowledge, 
as well as the business and entrepreneurial skills of 
bachelors, have become neglected professional fields 
in the 21st century. However, the lack of support from 
the academic community (science and teaching) was 
compensated in sport through situational learning11, 
which resulted in the acceptance of sports in its con-
temporary terms and, accordingly, in the onset of the 
vision for future development. The solutions adopt-
ed through situational learning have eventuated the 
planning of the method of achieving organizational 
and business efficiency of the NOC and the NSS. 
11 Situational learning theory encompasses the knowledge of 

leaders and experts engaged regarding the task that needs to be 
resolved (Jovanović, 2008).
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The concept of “sports organization that improves 
itself through learning” was established to overcome 
the current state both within the NOC and in the en-
tire system of sports and its environment. Very soon 
after the election of Manojlović to the Secretary-Gen-
eral, ensued the selection of staff for the assessment of 
the current situation, planning of development, fol-
lowed by activities of briefing the NOC officials and 
other structures of the Serbian sports system on the 
current tendencies, future developments, and many 
other newly-established circumstances in sports. To 
determine the purpose and directions of development 
and envisioned changes, this teaching was conducted 
according to the principle “conditio sine qua non”. At 
the time, numerous foreign experts in the field of the 
sports organization, management, and administration 
visited Serbia and Belgrade. The National Olympic 
Committee sent a great number of employees, students 
of sports and physical education, coaches, adminis-
trators in sports, researchers, doctors, etc. abroad for 
specialization. Seminars were organized for the im-
provement of sports administration, as well as forums 
of the NOC with topics such as digital media, internet, 
and extranet, children’s sports, women in sports, phys-
ical education, etc. The issue of culture and history of 
sports, as well as sport itself, sustainable development, 
and ecology, have become regular topics in the pro-
gram agendas of the NOC. Manojlović is one of the 
few from the world of sports in Serbia who recognized 
the value of learning and acquiring new knowledge 
and skills, and he expected nothing less from the em-
ployees in the NOC. The application of new knowledge 
took place continuously during the implementation 
of Olympic programs and through other initiatives in 
Serbia, as well as at competitions, where the new prac-
tice was valorized by the OCS delegations. The delega-
tions included OCS officials who are acquainted with 
athletes, coaches, administrators, doctors, physiother-
apists, sponsors, journalists, and even with the families 
of athletes and are aware of their many personal and 
professional qualities. They have developed two-way 
communication with the organizer and host of the 
competition, the IOC, as well as with representatives 
of other NOCs. The mission management can foresee 
and address every need of the delegation as a whole, 
but also of each member of the delegation. The NOC 
employees possess technical, interpersonal, concep-
tual, and linguistic skills, but they are also endowed 
with “Olympic skills and values” (taxonomy of skills of 
NOC employees)12 (Jevtić, 2011). 
12 Technical, or know-how skills, related to methods, processes, 

procedures, techniques, etc. of work

OLYMPIC STUDIES - A FRAMEWORK 
FOR RECOGNIZING AN ERUDITE  
WHO STRIVES FOR PROSPERITY
The Olympic movement, which has developed by 

respecting natural, social and economic laws, forms 
the identity of modern civilization. Nowadays, the 
movement and its future development are learned 
about, inter alia, through the analysis of innovation 
strategies grounded on knowledge, facts, system theo-
ries, methods, techniques, and sources of information 
(Perry, 2006). Therefore, Olympism rests on a clearly 
determined cognitive basis that encompasses a num-
ber of scientific fields and disciplines, which many 
would willingly claim are covered by the Olympic sci-
entific system (Evtich, 2013)13. 

The framework of Manojlović’s activities, begin-
ning with his appointment as Secretary-General of the 
National Olympic Committee (NOC), and Secretary 
of the European Non-Governmental Sports Organiza-
tion (ENGSO), can be researched within the Olympic 
studies, which in terms of their theoretical and practical 
properties of an intermediate cognitive level can be pre-
sented through its: declarative function (Olympism14, 
Olympic movement, Olympic Games, etc. sport in the 
function of development of people and society, culture, 
sustainable development, modernity, etc.); interpreta-
tive function (definitions, history, philosophy, Olymp-
ism, etc.); applicative function (mission, development, 
leadership, brand, standards, directions and opportuni-
ties, etc.); critical features (contradictions, arguments as 
challenges to development, new theoretical and practi-
cal paradigms, particularity and generality of Olympism 
as an ideology, etc.); educational function (learning, 
upbringing, sports skills, Olympic values, business skills, 
digital agenda, etc.), cultural foundation (movement 
and physical activity as part of a culture, affirmation of 
diversity and nurturing a culture of dialogue, etc.); legit-
imate, true and credible knowledge (corroborated, ac-
quired through science and practice of sports).

 - Interpersonal skills - relations, attitudes, motives, as well as 
abilities at spoken and written communication, encouraging 
team cooperation, etc.

 - Conceptual skills that include analytical ability, logical think-
ing, deductive and inductive reasoning and illation, skills at 
solving problems, creativity, anticipatory skills, visionary abil-
ities, strategic thinking.

13 The system of Olympic sciences, Olympic marketing and its 
principles, communication, finance, economy, the basis of do-
mestic and international law that regulates relations in sports, 
management, theories of organization, etc.

14 Olympism is a social philosophy that emphasizes the place and 
role of sport in the development of civilization, international 
understanding, peace, coexistence, spiritual and moral educa-
tion (Parry, 2009).
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Like any other theory and ensuing practice per-
fected by it, and vice versa, the Olympic studies can 
be described in terms of a purposeful cognitive con-
text from which arises the pretext for planning the 
development of the sport itself, as well as the de-
velopment of society through physical activity and 
exercise. In that regard, the identified clusters of 
(scientific) knowledge are related to education and 
upbringing, health, communications, art, culture, 
ecology, sustainable development, economy, law, ax-
iology, nature-culture-sports relations, eco-friendly 
technologies, business, but also international rela-
tions, and politics (Jevtić, 2018). There is a legitimate 
impression that this “super theory” which, regarded 
as a system that combines knowledge, values, and 
practices, relies on relevant information from the 
sciences related to human physical activity, as well as 
scientific disciplines related to Olympism and sports 
(health sciences, social sciences, humanistic sciences, 
technical and educational sciences, etc.). The scientif-
ic status of the Olympic studies is determined by the 
amount of information available to staff, the number 
and quality of human resources in scientific institu-
tions, as well as the manner of acquiring and dissem-
inating scientific information and that of good prac-
tice. From 2001 to 2009, Serbia increased the number 
of human resources in sports, which then, according-
ly raised their level of commitment for the prosperi-
ty of the NSS and NOC. The work of sports-medical 
institutions has been recognized as essential and their 
cognitive capacity has been improved. 

The legacy and historical records of sports and 
Olympism in Serbia have been preserved in written 
and digital format. Artifacts from certain periods of 
sports and Olympic development have been duly col-
lected and preserved. It seems that the subject of this 
article covers one of the most intensive periods in the 
affirmation of the ideas and values of sports - Olym-
pism in Serbia, which is why it might be appropriate 
to assign it with the title: Predrag Manojlović - Na-
tional Mission of a Sports Visionary, Contribution 
to Management of the Olympic Development. 

The context of the competencies  
of Manojlović as an erudite and leader  
of Olympic development
Managing Olympic development requires the joint 

and efficient application of various professional and 
personal competencies, which, when it comes to Pre-
drag Manojlović, originated from: a) high education 
particularly in the field of various sciences, cultures, 
languages, politics, etc.; b) laudable personal and 

professional skills (for framing of an idea for devel-
opment, choosing a strategic path, managing the pro-
cess and dealing with the new situation, choosing of 
staff, etc.); c) his propensity for thinking outside-the-
box; d) following the Latin saying: ’’Sapere aude’’ – ’’I 
dare know - I am determined to use my reason’’, his 
willingness, courage, and determination to take ac-
tion; e) from his Olympic affiliations (an athlete and 
official). It could be summarized that Manojlović was 
one of those “de Coubertin athletes” who, while aspir-
ing for personal excellence, found himself rooting for 
perfection and ideal conditions in sport and its envi-
ronment in general. The ancient Greek attributes of 
Aretas and the modern Olympian15 certainly suit him. 

If the Olympic development leader could be de-
scribed with the professional qualities and personal 
proclivities of Manojlović, then it might be said that 
he is an expert capable of: recognizing the essence - 
the nature of things (metaphysician); evaluating and 
applying knowledge (epistemologist); making de-
cisions (logician); respecting, analyzing and under-
standing events and principles of organization and 
management (manager); they are normatively con-
secutive (planning and ensuring normative imple-
mentation of certain agenda); recognizes and answers 
to the challenges of relations between sports and so-
ciety (politician). He was aesthetically inspired, com-
mitted to ethical and value norms and principles. He 
was particularly endowed with technical, interper-
sonal, conceptual, and practical skills.

The competencies of Manojlović as the leader of 
Olympic development may be identified with those 
Girginov lists as defining of a manager of sports de-
velopment, namely: is a good negotiator, understands 
processes and politics, supports personal and orga-
nizational learning, has a wealth of knowledge - a 
source of information at their disposal, continuously 
evaluates processes in a formative and comprehen-
sive manner, meaningfully intervenes and effective-
ly manages conflicts, etc. (Girginov, 2008). Predrag 
Manojlović channeled all the listed qualities. 

For the associates who worked alongside Mano-
jlović, his kindness, understanding, support, and his 
other qualities were and remain an expression of the 
unique personality that stemmed from the ethos of the 
Olympian. In the Kantian sense, an appropriate term 
to describe Predrag Manojlović, would be Enlight-
ened. As a leader of Olympic development and in gen-
eral, he was particularly characterized by spirituality,  
15 An Olympian (in the full sense of the meaning) is one who is 

committed to the task and achieving excellence, brave, innova-
tive, determined, just, discerning, wise, moderate, righteous.
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morality, education, good judgment, and comradery. 
He was committed to the task and strived for achieving 
excellence, brave, innovative, resolute, just, levelhead-
ed, moderate, righteous, etc. He is Aretas - an Olympi-
an in the complete sense of the term. In the field of his 
work, he has shown exceptional results and in many 
ways surpassed previous efforts in Olympic develop-
ment and the development of sports in general!

PREDRAG MANOJLOVIĆ - VISIONARY, 
SPORTS ENTHUSIAST, OLYMPIAN, 
INNOVATORY MIND
His experience from sports (Olympian), his ed-

ucation (Bachelor of Economics), his experience in 
politics and economy, supplemented by his knowl-
edge in the field of the sports organization, Predrag 
Manojlović, Secretary-General of the NOC from 2001 
to 2009, translated into the context of a new vision of 
sports development in Serbia.

With regard to the subject of study of this Editori-
al, we can conclude that the activity of Predrag Mano-
jlović, as a visionary of the national system of sports 
and innovator, resulted in: business improvement of 
the NOC and NSS; putting the athlete - exerciser into 
the center of attention of the sports system; internal 
harmonization of the NSS and integration of thereof 
with its environment, etc. Following the ex-post elab-
oration and consideration of available documents, it 
can be concluded that the subject period analyzed in 
this article, was substantially marked with the activ-
ities of Manojlović and his team manifested through 
the following innovation clusters: 

1.  The National Olympic Committee. Within 
this cluster, the following is highlighted: (a) 
the growth of the NOC into a medium-sized 
sports organization; (b) specialization, stan-
dardization, and professionalization of NOC 
into a democratic, business-efficient, and 
highly value-oriented NSO; (c) a great number 
of strategic, programmatic and development 
documents; (d) increasing the professional ca-
pacity of employees and all actors of the NOC 
and within the sports system; (e) continuous 
evaluation and appraisal of performed activ-
ities; (f) financial activities that accompany 
the progress of sport and an athlete; (g) pro-
grammatic integrity, organizational, manage-
rial, financial transparency; (h) endorsement 
of missions and delegations in competitions 
within the competence of the NOC; (i) com-
pliance with the programs, acts, and agendas 

of the IOC, the European Olympic Commit-
tee (EOC), the World Anti-Doping Agency 
(WADA), European non-governmental sports 
organizations, etc.

2.  Athlete – Olympian. (endorsed, qualified, 
promising, gifted). Through the Olympic pro-
grams, athletes (individual and team) found 
themselves at the center of all the activities 
of the NOC. This cluster suggests three pos-
tulates of development of an athlete: (a) per-
sonal qualities and needs (in terms of health, 
knowledge, social, educational, profession-
al qualities, etc.); (b) sports performance 
(methodological and technological response 
to modern training and competition, healthy 
athlete and zero tolerance to doping); and (c) 
organizational and managerial effectiveness, 
professionalization of factors in the athlete’s 
environment, from coaches and sports clubs, 
NSO, society, sponsors, etc. to the NOC itself. 

3.  National sports organization. By harmoniz-
ing relations between NSO and Olympic and 
non-Olympic sports clubs and recreational 
organizations, the whole system of sports was 
directed towards changes that should result 
in (N)SO which would be characterized by 
loyalty, trust, will to compromise, methodical 
approach, attention to facts and detail, care, 
solvency, etc. Such (N)SO should then be fit 
and willing to organize and present sports to 
the Serbian society in accordance with the ex-
pectations and needs of the citizens of the 21st 
century. 

4.  Sports coaches. (above all, those directly re-
sponsible for athletes, but also selectors). The 
implemented activities were aimed at their 
more thorough formal, informal and non-for-
mal education, i.e. training, as well as at solv-
ing social issues and problems this particu-
lar vocation and profession encounters. The 
Olympic agenda on this issue has changed and 
it considers that the education of sports per-
sonnel assigns the sport in general with the 
new function of “building a person”. To ad-
dress many issues related to the profession of 
a sports coach, a notable number of foreign 
experts visited Serbia and conducted training 
of personnel within our sports system, and 
likewise, a number of, primarily young coach-
es, attended training in referential internation-
al sports training organizations and research  
institutions. 
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5.  Sponsors and donors. This is a cluster of 
innovations in the implementation of the 
economic and social mission of companies 
through co-financing the development of 
top-level sports and participatory sports, by 
supporting multi-sport events, and by endors-
ing strategies invented for achieving visibility, 
accessibility, relevance, and inclusion of all ac-
tors in the society through sports. 

6.  The Republic of Serbia. The Memorandum of 
Understanding between the Government of the 
Republic of Serbia and the OCS (2007) estab-
lished a framework for state co-financing of top 
sports throughout the Olympic cycle, including 
participation in the Olympics itself. The initia-
tives that led to the agreement with the state ad-
ministration were transferred to provinces, re-
gions, and units of the local community, which 
were thereby given to partake in the develop-
ment of sports infrastructure, implementation 
of sports-oriented strategies of development, as 
well as in co-financing of athletes, coaches and 
sports clubs that fall under their competence. 

7.  The Society of Serbia. Through everyday 
media exposure and presence in public dis-
course, written and digital media, TV shows, 
exhibitions, events, promotions, competitions, 
awards ceremonies, etc., the NOC was convey-
ing messages of the social value of sports and 
the need for inclusion of all citizens in sports. 
To comprehend the social value of the Olympic 
movement in the Republic of Serbia, we need 
to take into account the educational nation-
al role of the Museum of Sports, as well as the 
publication of the monograph “Olimpijski Ve-
kovnik 1910-2010”, which in a historiographi-
cal, methodically and methodologically right-
ful manner presented the Olympic movement, 
Olympism, the Olympics, and the NOC itself, 
as a national sports and “cultural institution” at 
the helm of the century-long sports and Olym-
pic tradition in Serbia, and, which through 
cultivating the values   of sports and Olympism, 
has always been the bearer of progress and the 
process of integration of Serbian society into 
modern societies in Europe and worldwide. 

8.  Human resources for 21st century sports. 
Predrag Manojlović was open toward the ideas 
and skills of educated individuals of the new 
generation. He supported those who were will-
ing to learn and develop professionally, and to 
use their “Olympic competencies” to influence 

the actors of the sports system and its environ-
ment, as well as to encourage others to realize 
the objective of sports in Serbia through the 
affirmation of personal and family exercise. 

9.  According to the organization of (multi) 
sports competitions in Serbia, development 
of sports infrastructure and organizational 
capacities and structures for sports events. Af-
ter applying and lobbying that accompanied it, 
the OCS and Belgrade were awarded the organi-
zation of the European Youth Olympic Festival 
(EYOF), which, as the first multisport competi-
tion in Serbia, was held in the summer of 2007 
in Belgrade. Even with a more than modest bud-
get, holding this competition, besides the fact it 
has proved to be a complete success of the OCS 
delegation, produced numerous organizational, 
material, and systemic results, as well as person-
nel trained in various professions and expertise. 
A big step forward was made in the area of a 
volunteer organization for the requirements of 
sports and the society of Serbia. The staff at the 
Belgrade EYOF, personally selected by Mano-
jlović, still hold key positions in national sports, 
international sports organizations, but also in 
public, national, and international companies. 

10.  Following the Spirit of Olympism, the Olym-
pic movement, and the Olympic Games. If we 
arrange the program agenda (within the NOC, 
NSS, and sports activities at the European lev-
el) according to Manojlović’s knowledge, per-
sonal and professional skills, we may find that 
he is an original contributor to the theoretical 
and practical framework of the Olympic stud-
ies. Through the taxonomy of his knowledge, 
skills, and implemented programs, it is possible 
to identify the framework of competencies of 
the leader of the Olympic development. 

11.  International cooperation and participation 
of staff from Serbia in creating the European 
initiative of sports. As the leader of the Euro-
pean Non-Governmental Sports Organization 
(ENGSO) and a member of the bodies of the 
Council of Europe and the European Olympic 
Committee, Manojlović advocated the sustain-
able development of sports for the benefit of an 

The analysis of the extent, role, and significance of 
Predrag Manojlović’s work and of his commitment to 
the NOC and NSS, to the society and history of Olym-
pism in Serbia, workers in sports, and the pan-Euro-
pean sports initiative should not end here with this 
Editorial. Rather, further analysis should be conducted 
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following the above-given, though it should also include 
other clusters of innovation, under which the competen-
cies of the leader of Olympic development such as Pre-
drag Manojlović, are considered the primus inter pares of 
the prosperity of sports in Serbia and beyond.
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