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УВОД

Dа на шњу са вре ме ну ин ду стриј ску про из вод њу ка рак те ри шу 
про це си ауто ма ти за ци је и ком пју те ри за ци је, што као ре зул тат 

иза зи ва струк ту рал не про ме не усло ва и ка рак те ра ра да, као и обим 
и на чин ре а ли за ци је сло бод ног вре ме на. Пер ма нент но се по ве ћа-
ва ју нер вно-ми шић на на пре за ња, а сма њу је удео фи зич ког ра да у 
про це су про из вод ње. 

Све из ра же ни ја хи по ки не зи ја, не кон тро ли са на и не ква ли тет-
на ис хра на, стал на ин те лек ту ал на и пси хич ка на пе тост уз зна чај ни 
по ре ме ћај еко ло шке рав но те же, до во де до озбиљ ног на ру ша ва ња 
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би о ло шко-здрав стве ног и со цио-пси хо ло шког ба лан са са вре ме ног 
чо ве ка. 

 У жи жи са вре ме ног би зни са се на ла зи ме на џер. По кре тач-
ка сна га сва ке ор га ни за ци је. Лич ност ко ја пре сли ка ва имиџ, сна-
гу, кре а тив ност, стре мље ња и ме ђу на род ни по ло жај на свет ском 
тр жи шту сво је ор га ни за ци је. Тур бу лент но окру же ње уз нео гра-
ни че ни број иза зо ва ко ји сва ко днев но по тре са ју ор га ни за ци ју, за 
ме на џе ра пред ста вља ју “стре сно и тру сно под руч је” де ло ва ња и 
не пре кид ну бор бу за ства ра ње јед не по слов не хо ме о ста зе на ко ме 
ег зи сти ра ње го ва ор га ни за ци ја. Та кви пер ма нент ни при ти сци на 
лич ност ме на џе ра иза зи ва ју хро нич ни за мор и стрес, с ко јим се 
тре ба из бо ри ти ка ко би се по ста вље ни ци ље ви ор га ни за ци је не-
сме та но оства ри ва ли и ме на џер оправ дао сво је по сто ја ње.

Обез бе ђи ва њем по вољ них усло ва за бр жи и све стра ни ји раз-
вој, оса вре ме њи ва ње и обо га ћи ва ње про гра ма спорт ске ре кре а ци-
је, по себ но за хва љу ју ћи по ве ћа њу фон да сло бод ног вре ме на и ши-
рој при ме ни на уч них зна ња и но вих тех но ло ги ја у раз во ју и по ну ди 
но вих са вре ме них про гра ма, и из град њи и опре ма њу спорт ско-ре-
кре а тив них обје ка та, ства ра ју се фун да мен тал ни усло ви за нај ши-
ру при ме ну раз ли чи тих про гра ма спорт ске ре кре а ци је нај ши рој 
дру штве ној јав но сти, а са мим тим и дру штве ној гру пи ко ја се ба ви 
ме на џер ским за на том.

1СТРЕС,УЗРОЦИ,СИМПТОМИ,
НАЧИНИПРЕВАЗИЛАЖЕЊА

Нај че шћа де фи ни ци ја стре са ко ју пси хо ло зи по ми њу је: „стрес 
је ста ње ду го трај не на пе то сти, услед ко је се ја вља ју фи зи о ло шке и 
пси хо со мат ске ре ак ци је, чи ја је по сле ди ца по гор ша ње здрав стве-
ног ста ња ор га ни зма, осе ћај фру стра ци је, мен тал не и фи зич ке ис-
цр пље но сти“.

Про цес ме наџ мен та, или ка ко овај по јам че сто по и сто ве ћу је мо 
са ру ко во ђе њем, пред ста вља за нат ко ји је и те ка ко под ло жан стре-
сним си ту а ци ја ма, и ко ји не рет ко иза зи ва та ко зва не „ме на џер ске 
бо ле сти“.

Си ту а ци је као што су: при бли жа ва ње су прот ста вље них ин те-
ре са, урав но те же ње на ру ше них ме ђу људ ских од но са у ор га ни за-
ци ји, не пре кид не ко му ни ка ци је са сва ким и на сва ком ни воу, ре ша-
ва ње кон фли ка та, ор га ни зо ва ње и кон тро ли са ње људ ских ре сур са, 
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сва ко днев но су при сут не у де ло кру гу ак тив но сти сва ког ме на џе ра. 
Пи та мо се, ка ко ина че ме на џе ри при бе га ва ју из на ла же њу ре ше ња 
за све ова кве про бле ме, а да ипак још увек оста ју „здра ве“ лич но-
сти са сна гом ела на ко ји их но си ка ис пу ње њу по ста вље них ци ље-
ва ор га ни за ци је? 1)

„Боже,дајмистрпљивостидаприхватимствари
којенемогудапроменим,храбростидапроменим
онекојемогуимудростидаувекправимразликуиз
међуњих“. (Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић)

Ова мо ли тва на шег чу ве ног Вла ди ке, у мно го ме пре сли ка ва 
фор му лу успе ха сва ког ме на џе ра у про це су оба вља ња сво јих функ-
ци ја, а при ме на го ре из ре че ног, да је си гур не по сту ла те за спре ча ва-
ње на стан ка стре са ме на џе ра. 

Ме ђу тим, стрес има и сво је по зи тив не ка рак те ри сти ке ко је 
сти му ли шу ме на џе ра и ства ра ју му мо тив да пре бро ди све те шко-
ће и на ста ви са сво јим ак тив но сти ма. Сва ки ме на џер ски иза зов 
је пра ћен по ве ћа њем лу че ња адре на ли на над бу бре жне жле зде у 
кр во ток, што сти му ла тив но де лу је на по бољ ша ње фи зич ке, а пре 
све га пси хич ке спо соб но сти, те смо у тој си ту а ци ји ефект ни ји и 
ефи ка сни ји, моћ ни ји и му дри ји. Че сто пра ви ме на џе ри ка жу да су 
нај у спе шни ји у свом по слу кад има ју нај ви ше оба ве за, и ка да им је 
вре ме упот пу ње но за да ци ма и оба ве за ма ме на џер ског по сла.

Шта нам то го во ри? Стрес по ти че из нас са мих и је ди но се у 
на ма мо же пре ва зи ћи! Ми са ми га сти му ли ше мо и до зво ља ва мо 
ње го во на ста ја ње, али је ди но га се са ми мо же мо ре ши ти. „Кључ 
успе ха“ у спре ча ва њу од стре са код ме на џе ра је схва ти ти да стре-
сне си ту а ци је ко је су сву да око нас, пред ста вља ће „фла стер“ ако 
не раз лу чи мо „ре ши во“ од „не ре ши вог“. Ре ши ви про бле ми ће се 
ре ши ти пре или ка сни је, а не ре ши ви ни кад не ће без об зи ра на на-
ше пре жи вља ва ње стре са због тих про бле ма. Дру гим ре чи ма, раш-
чи сти мо пр во ту ди ле му са ми са со бом, па тек он да при о ни мо на 
по сао.

Ова кве спо соб но сти иден ти фи ка ци је узроч ни ка стре са по се-
ду ју са мо ја ке лич но сти, ме на џе ри оп ти ми стич ке жи вот не фи ло зо-
фи је, пу ни са мо по у зда ња, ко ји се мо гу у сва ком мо мен ту „ис кљу-
чи ти“ из акут не си ту а ци је на ста лог про бле ма и од ло жи ти ње го во 
ре ше ње за „бо љи мо ме нат“.
1)  И. Ни ко лић, Спортскарекреацијаменаџера, Бе о град, 2009.
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Са вре ме ни ме на џер стра те гиј ског ти па пла ни ра ња у сво јој гла-
ви има у сва ком мо мен ту не ко ли ко ал тер на тив них ре ше ња за сва ки 
хи по те тич ки про блем у сво јој ор га ни за ци ји и окру же њу. Пер ма-
нент на ко му ни ка ци ја са сте ик хол де ри ма је сва ко днев на „бор ба“ 
ста во ва, ми шље ња, иде ја и зах те ва. Ме на џер је осо ба ко ја мо ра на 
кра ју сва ког рад ног да на да оста не не ис цр пљен ре сурс, спре ман да 
и су тра на ста ви истим тем пом.

 Сва ки сло бо дан тре ну так ме на џер раз ми шља о сво јим по ступ-
ци ма, спре ма од брам бе не ме ха ни зме за раз не си ту а ци је, пла ни ра 
стра те ги је ко је ће у да том мо мен ту при ме ни ти.

1.1Узроцинастанкастреса

Шта су да нас узроцинастанкастреса? Ме на џер ско рад но вре-
ме ни је цео дан, већ не што ви ше од то га. Гра ни це по сла и при ват-
ног жи во та ме на џе ра су не ста ле, а пре о вла дао је по сао. Је смо ли у 
пра ву кад ово ка же мо? Пре по знај те се бе у сле де ћим си ту а ци ја ма! 
До шли сте ка сно по под не ку ћи на кон ду го трај них са ста на ка ван 
се ди шта пред у зе ћа. Се ли сте да ру ча те, или по пи је те апе ри тив пре 
руч ка или да за гр ли те во ље ну осо бу пре не го ли поч не те са обро-
ком. Зво ни мо бил ни те ле фон! До ба вља чи Вас зо ву, ме на џер сред-
њег ни воа има про блем око до но ше ња од лу ке по пи та њу ква ли те та 
при сти гле си ро ви не, по слов ни парт нер пред ла же хи тан са ста нак 
око не ис пу ње ња уго вор них оба ве за и слич но! Ако сте по љу би ли 
су пру гу, бар сте се опет опро сти ли до сле де ћег су сре та не где у ју-
тар њим са ти ма. То је ре ал ност ме на џер ског по сла! 

Ово је „сли ка“ са вре ме ног ме на џе ра и суд би на ко ју мо ра да 
де ли са сво јим при ват ним жи во том. Шта се до би ја а шта гу би? Ко-
ли ко је ху ма но сти пре ма чо ве ку као жи вом би ћу у ова квој по све ће-
но сти ме на џер ском за на ту?

 Ова кве и слич не ди ле ме ће за у век оста ти не ре ше не! Јед но је 
си гур но, што про из и ла зи из ове при че и њој слич ним, вр хун ски 
ли дер ме на џер, не рет ко, се мо ра од ре ћи мно гих еле мен тар них жи-
вот них за до вољ ста ва и сво је при ват но сти, а по не кад и по ро ди це, 
да би ис тра јао у ис пу ње њу по ста вље них стра те гиј ских ци ље ва ор-
га ни за ци је у ко јој ег зи сти ра и за ко ју жи ви.

Извориилиузроцистреса јед ног ме на џе ра се на ла зе сву да око 
ње га, и не са мо на рад ном ме сту. Стре со ри, ка ко че сто на зи ва мо 
узроч ни ке стре са, се мо гу кла си фи ко ва ти у не ко ли ко ка те го ри ја, 
и то:
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– све о бу хват ност усло ва ра да и рад не око ли не
– ме ђу људ ски од но си у ор га ни за ци ји и окру же њу
– пер ма нент на оп те ре ће ност и пре о ку па ци ја по слов ним ак-

тив но сти ма
– из о ста нак упра жња ва ња ак тив ног од мо ра и хи по ки не зи ја
– при су ство агре сив но сти као осо би не ме на џе ра
– пре те ра на пре да ност из град њи ка ри је ре ме на џе ра
– од су ство оп ти ми зма и по зи тив них осе ћа ња у лич но сти ме-

на џе ра
Стрес на ста је ка да се ме на џер су срет не са про бле мом ко ји из-

и ску је „иска ка ње“ из сте ре о ти па свог по на ша ња и пред у зи ма ње 
ак ци ја и ме ра за ко је и сам не на ла зи оправ да ња. Дру гим ре чи ма, 
из ба ци ва ње ме на џе ра из рав но те же уоби ча је них ре а го ва ња на на-
ста ле про бле ме иза зи ва стрес. 

Ме ђу тим, ни ко да нас ни је по ште ђен стре сних си ту а ци ја. Ако 
има те не ке ци ље ве у жи во ту, ако те жи те не ким до стиг ну ћи ма, па 
чак, и за до во ље њу еле мен тар них по тре ба, би ће те из ло же ни ра-
зним стре со ви ма ко ји ће Вас сти му ли са ти да ус пе те и оства ри те 
за цр та но. По сма тра ју ћи стрес са тог аспек та, он до би ја по зи тив ну 
ди мен зи ју, те је као та кав и по же љан код сва ког чо ве ка, па и ме на-
џе ра.

1.2Симптоминастанкастреса

Симп то ми стре сних си ту а ци ја и ста ња се ма ни фе сту ју кроз 
мно штво не га тив них по ја ва и ефе ка та ко ји на ста ју као ре зул тат 
функ ци о нал них по ре ме ћа ја ор га ни зма, тј. на ру ша ва ња ње го ве хо-
ме о ста зе. 

Нај че шћи об ли ци ис по ља ва ња симп то ма стре са се мо гу по де-
ли ти у две гру пе по сво јој ма ни фе ста ци ји, и то на:

1, Фи зи о ло шки ( уну тра шњи ) по ка за те љи
2. Спо ља шњи (тран спа рент ни ) симп то ми
Уну тра шњи по ка за те љи стре са се ма ни фе сту ју кроз:

– По ве ћа ње фре квен ци је ра да ср ца
– По ве ћа ње ни воа крв ног при ти ска
– На ру шен рад ди ге стив ног трак та
– По ве ћан ни во ме та бо лич ких про це са у ор га ни зму
– Дис ко ор ди на ци ја функ ци ја ре флек сног лу ка
– Нер вно-ми шић на на пе тост
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– Хи пер функ ци ја ен до кри ног си сте ма и сл.
 Спо ља шњи по ка за те љи (симп то ми) стре са се пре по зна ју кроз:

– Ста ње по спа но сти
– Не до ста так апе ти та или пре те ра ни апе тит
– Не пре ки дан то нус ми ши ћа це ле му ску ла ту ре (гр че ви)
– При бе га ва ње штет ним на ви ка ма (пу ше ње, ал ко хол, дро-

га)
– Пре те ра но зно је ње
– Цр ве ни ло или бле ди ло ли ца (про ме на бо је на ко жи)
– Гла во бо ље, агре сив но по на ша ње и сл. 

1.3Начинипревазилажењаменаџерскогстреса

На чи ни пре ва зи ла же ња стре са или спре ча ва ње ње го вог на-
стан ка, се мо гу де фи ни са ти кроз об ли ке су бјек тив ног де ло ва ња на 
осо би не сво је лич но сти, сво је по ступ ке и са мо а на ли зе, и на об ли ке 
мо то рич ких ак тив но сти, при ме ном ра зних са др жа ја спорт ске ре-
кре а ци је са ци љем спре ча ва ња или пре ва зи ла же ња стре сних си-
ту а ци ја.

На ве шће мо не ке од при ме ра спре ча ва ња и ели ми ни са ња стре-
са:

 - самоанализа -
– упо знај сво ју пра ву при ро ду лич но сти
– упо знај свој тем пе ра мент и пре о вла ђу ју ћа осе ћа ња
– иден ти фи куј сво ју сна гу лич но сти (страх и сме лост)
– упо знај сво је ре ак ци је на нео че ки ва не стре сне по ја ве.

 раднасеби
– иден ти фи куј стре се ре (по ја ве и лич но сти)
– пре по знај про бле ме ко је мо жеш ре ши ти
– пре по знај не ре ши ве си ту а ци је
– кон тро ли ши ре ак ци ју на стре сне си ту а ци је
– аку му ли рај пси хич ку рав но те жу сво је лич но сти за слу чај 

стре са,
– одр жи ни во пси хич ке ста бил но сти за слу чај стре са.

 - менаџерскиаспект -
– фор си рај за по сле не да отво ре но го во ре о про бле ми ма у 

ор га ни за ци ји, при мед ба ма и пред ло зи ма
– спро ве ди со ци о ме триј ски тест и иден ти фи куј струк ту ру 

дру штве не гру пе сво је ор га ни за ци је (мо гућ ност по сто ја-
ња во ђе, кли ка хо мо ге но сти или хе те ро ге но сти ко лек ти ва 
или сек то ра и сл.)
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– под сти чи кре а тив ност и ино ва ци је код за по сле них у ко-
лек ти ву

– спро во ди ста лан тре нинг иза зи ва ња и ре а го ва ња на стре-
сне си ту а ци је у ко лек ти ву

– де фи ни ши до сти жне и ра зум не ци ље ве ор га ни за ци је
– стал но ана ли зи рај сво је од лу ке, а на ро чи то струк ту ру ме-

наџ мен та (је смо ли пра ве љу де по ста ви ли на пра ва ме-
ста?)

– пре ци зно де фи ни ши кри те ри ју ме на пре до ва ња и на гра-
ђи ва ња у пред у зе ћу

– по ку шај да иден ти фи ку јеш екс тре ме у ор га ни за ци ји
– не пре кид но ана ли зи рај, про ве ра вај и кон тро ли ши ин тер-

пер со нал не од но се у ор га ни за ци ји
 - су бјек тив на про це на си ту а ци је и ре а го ва ња-

– пи тај те се да ли је про блем за и ста то ли ко би тан?
– раз го ва рај те о про бле му са дру гом осо бом од по ве ре ња
– раз ми шљај о по зи тив ним стра на ма ре ше ња про бле ма
– сит не про бле ме де ле ги рај (пре пу сти) ни жим ни во и ма ме-

наџ мен та
– увек пр во ре ша вај нај те жи про блем
– с про бле мом се су о ча вај од мах без окле ва ња
– не оба зи ри се пре ви ше на кри ти ке дру гих (на ро чи то љу ди 

ко ји не по се ду ју тво је ува жа ва ње)
– на у чи те се бе да се ис кљу чи те из про бле ма кад ви то же ли-

те
– ни кад не тра жи те ал тер на ти ву у дру ги ма као крив ци ма за 

Ваш не у спех.2)

Као што се из на ве де ног мо же ви де ти, ме ре и ак тив но сти ме на-
џе ра за спре ча ва ње и от кла ња ње стре са су мно го број не. Успе шан 
ме на џер, или бар не ко ко же ли то да по ста не, тре ба сва ко днев но да 
ана ли зи ра сво је осо би не и по ступ ке на осно ву го ре на ве де них пи-
та ња, са ве та и си ту а ци ја.

 По ред на бро ја них са ве та пред у зи ма ња ак ци ја при стре сним 
си ту а ци ја ма, пре о ста ло је да по ме не мо и „онај нај бит ни ји“ре сурс, 
ко ји си гур но, бар са на шег аспек та, има не са гле ди ва по зи тив на 
деј ства на спре ча ва ње и от кла ња ње стре са ме на џе ра. То је СПОРТ-
СКА РЕ КРЕ А ЦИ ЈА.
2)  И. Ни ко лић, Спортскарекреацијаменаџера, Бе о град, 2009.
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ЗАКЉУЧАК

Из на ве де ног про из и ла зи, да ме на џе ри мо ра ју по се до ва ти од-
брам бе ни си стем про тив за мо ра, ко ји ће се сва ко днев но „при хра-
њи ва ти“ кроз ре дов но упра жња ва ње спорт ско-ре кре а тив них ак-
тив но сти, и на тај на чин у сва ком мо мен ту спре ча ва ти по ја ву за мо-
ра. За то је за ме на џе ре је ди но оп ти мал но ре дов но те ле сно ве жба ње 
кроз про гра ми ра не об ли ке спорт ске ре кре а ци је, ко ји ће за до во ља-
ва ти функ ци о ни са ње ор га ни зма по ве ћа ним пси хо-фи зи о ло шким 
оп те ре ће њем, и сма њи ти мо гућ ност ства ра ња акут ног и хро нич ног 
за мо ра, или пак, по ја ву стре са.

Индикацијеспортскерекреације на пси хо-со мат ски ста тус 
ор га ни зма уче сни ка.

Сва ко днев но (ре дов но) про гра ми ра но ко ри шће ње спорт ско-
ре кре а тив них ак тив но сти, иза зи ва сле де ће ин ди ка ци је

– по бољ ша ње функ ци о ни са ња кар дио-ва ску лар ног си сте ма, 
пре вас ход но кроз рад ср ца и кр во то ка, по ве ћа ње ми нут ног 
во лу ме на ср ца, као и урав но те же ње крв ног при ти ска и сма-
ње ње ин дек са ар те ри о скле ро зе

– по бољ ша ње функ ци ја ре спи ра тор ног си сте ма уз по ве ћа ње 
ви тал ног ка па ци те та плу ћа и ки се о нич ке по тро шње

– по бољ ша ње свих ме та бо лич ких про це са у ор га ни зму
– по бољ ша ње функ ци ја цен трал ног нер вног си сте ма, што 

знат но ути че на сма њи ва ње мо гућ но сти стре са
– по бољ ша ње ни воа свих мо то рич ких ди мен зи ја лич но сти и 

то: сна ге, бр зи не, ко ор ди на ци је, гип ко сти, ела стич но сти, из-
др жљи во сти итд)

– по ве ћа ње ми шић не ма се и њи хо вих то ну са, као и по ве ћа ње 
рад не спо соб но сти 

– сма ње ње ко ли чи не хо ле сте ро ла у кр ви и свих по ве ћа них па-
ра ме та ра ко ји на ру ша ва ју здра вље чо ве ка

– ус по ста вља ње хор мо нал не ре гу ла ци је функ ци ја ор га ни зма 
и ор ган ских си сте ма 

– сма ње ње пре ко мер не те ле сне те жи не на ра чун пот ко жно-
ма сног тки ва.

Осим на ве де них по бољ ша ња у функ ци о ни са њу ор га ни зма 
и ор ган ских си сте ма ко ри сни ка ак тив них од мо ра, до ка за но је да 
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се на кон ше сто ме сеч ног ба вље ња спорт ском ре кре а ци јом мо же 
знат но ути ца ти на сма ње ње пси хич ке на пе то сти и раз дра жљи во-
сти и то за око 60 %, за тим на сма ње ње гла во бо ље око 40 % и вр-
то гла ви це око 30 %. По да ци се од но се на осо бе сред ње и ста ри је 
до би.3) Ово је веома важно код савременог менаџмента људским 
ресурсима који је у центру сложених организационих система у 
организацији. Његова основна улога је да каналише индивидуални 
потенцијал, од којих је велики део латентан, у свакој организацији, 
у организационо постигнуће, да искористи знање, вештине, 
способности, и мотивацију људи за остваривање организационих 
циљева.4)

IvicaNikolic,LukaTodorovic
AMANAGER’SSTRESS–THEDESEASEOFAMODERN

MANAGER
Summary

Modern internationalbusinessworlddoesnotrecognize
emotionsandfeelingsdirectedtowardamanandtoward
amanagerinparticular.Beingamanagerinoneorgani
zationimpliesachronicintellectualfatiguethatisamain
preconditionforthebeginningofamanager’sstress.With
regularpracticeof sportrecreationalactivitiesandpro
grams,amanagerpreventsappearanceofthefatigueand
thestressandraisesthelevelofpsychosomaticstatusof
thehealthinthebody.
KeyWords:fatigue,stress,manager,sportrecreatio
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Contemporary internationalbusinessdoesnot recognize
theemotionsandfeelingstowardstheman,andespecially
nottowardthemanager.Beingamanagerinanorganiza
tion,meansthepermanentpresenceofchronicintellectual
tirednesswhichis themainprerequisite for thedevelop
mentofmanagerialstress.Withregularpractiseofsports
and recreational activities and programs, manager pre
ventsoccurrenceoffatigueandstressandraisesthelevel
ofpsychosomaticstatusofthehealthofhisbody.

 Овај рад је примљен 19. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. новембра 2010. године.
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