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01 ПОГЛАВЉЕ 

 

 

01.  На цртежу Палестри означи бројевима елементе спортског објекта: 1. Квадратни 
централни терен, 2. Квадратни трем, 3. Пратећи садржаји: Свлачионице, Собе за масажу итд. 
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02. На цртежу Гимназионa означи бројевима елементе спортског објекта: 1. Квадратни 
централни терен, 2. Квадратни трем, 3. Пратећи садржаји: Свлачионице, Собе за масажу итд.  
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03. На цртежу пресека кроз Амфитеатар у Арлу нацртај линију кретања гледалаца ка 
седишту. 

 

04. На цртежу Колосеума у Риму, означи елементе спортског објекта: 1. Такмичарски терен, 
2. Гледалиште. 
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Поглавље 01: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Када дисциплина управљања пословним објектом добија своје савремене основе?  

............................................................................(Почетком 20. века)  

[02]. Која су три нивоа управљања спортским објектом?  
............................................................................(Стратегијски)  

............................................................................(Тактички) 

............................................................................(Оперативни) 

[03]. Наброј најмање три силе које покрећу развој управљања спортским објектом?  
............................................................................(Глобалне друштвене и научне промене) 

............................................................................(Тржишна утакмица) 

............................................................................(Утицај развоја ИТ сектора) 

............................................................................(Утицај развоја сервиса и услуга) 

............................................................................(Утицај повећања трошкова пословања) 

............................................................................(Утицај савремених достигнућа) 

........................................................................(Утицај захтева очувања животне средине) 

[04]. Набројати најмање три врсте инсталација у спортском објекту. 
............................................................................(Систем водовода и канализације) 

............................................................................(Систем инсталација јаке и слабе струје) 

............................................................................(Механички системи) 

............................................................................(грејање, вентилација, климатизација) 

............................................................................(Систем контроле и надзора) 

[05]. Наброј три врсте спортских објеката у античког Грчкој?  
............................................................................(Палестре)  

............................................................................(Гимназиони) 

............................................................................(Стадиони) 
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02 ПОГЛАВЉЕ 

 

 

Слика 01: На цртежима означи бројевима елементе спортског објекта на парцели: 1. 
Фудбалски терен, 2. тениски терен, 3. Главни улаз на парцелу. 
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Слика 02: Организација парцеле за школски спортски објекат. 
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Слика 03: На цртежу означи карактеристичне просторе на парцелна  за спортски објекат 
великог капацитета:  

1, 2. Станице јавног превоза,  3. Гледаоци, 4. ВИП гледаоци, 5. Медији, 6. Површина за 
гледаоце, 7. Простор за тренинг, 8. Површина за комуникацију, 9. Приступ за изграче, судије, 

ВИП; Распоред и намена паркинга. 
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Поглавље 02: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Која су три основна питања која треба поставити на почетку изградње објекта? 
............................................................................(Шта желимо?) 

............................................................................(Шта нам треба?) 

............................................................................(Шта можемо да приуштимо?) 

[02]. Наброј најмање три документа који се користе у изградњи спортског објекта. 
............................................................................(1. Пословни план) 

............................................................................(2. Финансијска анализа) 

............................................................................(3. Трошковиник) 

............................................................................(4. Временски план) 

............................................................................(5. Пословни план) 

............................................................................(6. Финансијска анализа) 

[03]. Наброј најмање извора финансирања изградње спортског објекта. 
............................................................................(1. Приватни инвеститори) 

............................................................................(2. Јавни инвеститори) 

............................................................................(3. Комерцијални кредити и зајмови) 

............................................................................(4. Дугорочни комерцијални уговори), 

............................................................................(5. Приходи од зелене енергије на објекту) 

[04]. Наброј најмање три питања која дефинише Пројектни задатак за изградњу објекта. 
............................................................................(Организација објекта) 

............................................................................(Лиценце које мора објекат да добије) 

............................................................................(Капацитет гледалишта) 

............................................................................(Број и особине улаза и излаза) 

............................................................................(Просторије за медије) 

............................................................................(Продавнице и радње просторе) 

[05]. Набројати најмање три фазе реализације пројекта изградње спортског објекта. 
............................................................................(А. Почетна фаза)  

............................................................................(Б. Израда Идејног пројекта)  

............................................................................(В. Израда Главног пројекта)  

............................................................................(Г. Фаза тендера.)  

............................................................................(Д. Фаза изградње објекта)  

............................................................................(Ђ. Фаза преузимања објекта)  

............................................................................(Е. Пробни рад објекта)  
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03. ПОГЛАВЉЕ 

 

 

 

Слика 01: На цртежима означи бројевима елементе спортског објекта:  

1. Фудбалски терен,  
2. Гледалиште,  

3. Главни улаз у комплекс. 
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Слика 02: На цртежима означи бројевима елементе спортског објекта:  

1. Фудбалски терен,  

2. Гледалиште,  
3. Главни улаз у комплекс. 
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Слика 03: На цртежима означи бројевима елементе спортских хала:   

1. Спортски терен,  

2. Свлачионице,  
3. Главни улаз у објекат. 
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Поглавље 03. Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Наброј најмање три категорије спортских објеката према врсти корисника. 
............................................................................(1. Деца) 

............................................................................(2. Омладина) 

............................................................................(3. Одрасли – професионални спортисти) 

............................................................................(4. Одрасли – спорт и рекреација) 

............................................................................(5.  Старе особе) 

[02]. Наброј најмање три категорије спортских објеката према активности у њима: 
............................................................................(1. Деца), 

............................................................................(2. Школски узраст), 

............................................................................(3. Студентски узраст), 

............................................................................(4. Ваншколске ативности), 

............................................................................(5. Врхунски спорт), 

............................................................................(6. Медицинске сврхе), 

............................................................................(7. Спорт у оквиру радних активности) 

[03]. Навести најмање три врсте застора спортског терена: 
............................................................................(1. Трава) 

............................................................................(2. Песак) 

............................................................................(3. Шљака) 

............................................................................(4. Бетон) 

............................................................................(5. Асвалт) 

............................................................................(6. Дрво) 

............................................................................(7. Вештачки материјали итд) 

[04]. Навести поделу спортских терена према броју учесника у игри. 
............................................................................(1. Појединачни) 

............................................................................(2. Дуелни) 

............................................................................(3. Колективни) 

[05]. Наброј најмање три групе спорстких објеката према улози у насељу. 
............................................................................(1. Дечија игралишта) 

............................................................................(2. Школски спортски објекти) 

............................................................................(3. Спортски центри) 

............................................................................(4. Објекти за врхунски спорт) 
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04. ПОГЛАВЉЕ 

 

Слика 01: На цртежу бројевима и словима означи Елементе спортског објекта:  

А. Спортски терен,  

Б. Гледалиште,  

В. Сервисни простор за гледаоце,  

1,2,3,4. Паркинг и стајалишта јавног превоза 
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Поглавље 04: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Шта одређује капацитет спортског објекта? 
......................................................................(Насеље на које је повезан спортски објекат) 

............................................................(Такмичарски ниво спортског клуба који га корист)  

[02]. Који су главни утицаји на положај централног терена? 

............................................................................(1. Врста спорта који се на њему одбија)  

............................................................................(2. Хемисфера на којој се налази)  

............................................................................(3. Доба године у којој се највише користи)  

...............................................................(4. Доба дана и локалних микроклиматских услова)  

[03]. Наброј функционалне зоне на парцели спортског објекта. 
............................................................................(Спортски терен) 

............................................................................(Гледалиште) 

............................................................................(Саобраћајне површине) 

............................................................................(Зелене површине) 

...........................................................(Површине резервисане за развој спортског објекта) 

[04]. У односу на насеље, где може бити лоциран спортски објекат? 
............................................................................(1. У централној зони) 

............................................................................(2. На периферији) 

............................................................................(3. Ван насеља) 

[05]. Наброј најмање три групе корисника којима се обезбеђују површине за паркирање? 
............................................................................(Паркинг за гледаоце) 

............................................................................(Паркинг за играче) 

............................................................................(Паркинг за судије) 

............................................................................(Паркинг за ВИП особе) 

............................................................................(Паркинг за ТВ екипе) 

............................................................................(Паркинг за сервисна и доставна возила) 
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05. ПОГЛАВЉЕ  

 

 

Слика 01: На простору испод цртежа прецртај скицу Утицаја осветљења спортског терена на 
околину објекта и означи зоне: 1. Зона 25 lux / 40 lux, 2. Зона 10 lux/ 20 lux. 

Поглавље 05: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Наброј најмање три грађевинска материјала на спортском објекту. 

.................................................................................................................. 

(Опека, Бетон, Дрво, Стакло, Челик, Алуминијум, Бакар, Олово, Цинк, Титанијум)  

[02]. Наброј три елемента од којих се састоји осветљење спортског објекта. 
............................................................................(Природног светла)  

............................................................................(Вештачког светла) 

............................................................................(Система за управљање)  

[03]. Од ког места почињу визуелне комуникације са корисником објекта? 

..................................................................................(Од уласка посетиоца у објекат) 

[04]. За шта служе детектори пожара у спортском објекту? 

..................................................................................(Да на време открију и дојаве пожар) 

[05]. Шта значи терним „објекат доступан свима“? 

............................................................................("Објекат доступан свима" подразумева 
модификације објекта и уређаја у објекту како би их несметано могли да користе 
хендикепиране особе) 
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06. ПОГЛАВЉЕ 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

 [01]. Наброј најмање три смернице правилног управљања простором. 

............................................................................(Флексибилност простора) 

............................................................................(Потребе пословања) 

............................................................................(Социјални и друштвени утицаји) 

........................................................................(Квалитет сервиса који опслужују простор) 

.....................................................(Контрола расхода и прихода од коришћења простора) 

........................................................................(Расположива техничка и научна средства) 

[02]. Наброј најмање три елемента који утичу на одређивања цене закупа простора у објекту. 
............................................................................ 

(1. Анализирати цену коју закупац може да прихвати)  
............................................................................ 
(2. Квалитет простора и услуге који се даје у закуп)  

............................................................................ 
(3. Површина закупљеног простора)  
............................................................................ 
(4. Опремљеност простора) 

............................................................................ 
(5. Слика у јавности која се добија пословањем у признатом објекту)  
............................................................................ 
(6. Контрола и предвидивост трошкова закупа) 

[03]. Наведи најмање три питања која помажу у распореду положаја просторних јединица. 
............................................................................ 

Да ли је посао закупца у ширењу или смањивању? 
............................................................................ 
Да ли се потребан простор заснива на статусу или потребама корисника? 
............................................................................ 

Какву потребу за простором има закупац? 
............................................................................ 
Који су просторни захтеви које мора да испуни простор који се даје у закуп? 
............................................................................ 

Колико разнородних просторија захтева посао закупца? 
............................................................................ 
Да ли сам посао дефинише површину, број просторија и унутрашњу организацију? 
............................................................................ 
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Да ли се на улазном месту налази пријемни сто? 
............................................................................ 

На који начин се архивира материјал настао током пословања закупца? 
............................................................................ 
Какав је потребан намештај? 

[04]. Наведи најмање три од шест RESCUE питања. 

............................................................................ 
(R) Анализирај на који је начин организован посао, 

............................................................................ 
(E) Истражи погодност постојећег објекта за пословање, 
............................................................................ 
(S) Анализирај цену простора и користи најновија искуства, 

............................................................................ 
(C) Критички анализирај стратегију коришћења простора,  
............................................................................ 
(U) Установи стварне и жељене резултате управљања простором, 

............................................................................ 
(E) Истражи захтеве, промене, очекивања и регулативу. 

[05]. Наброј најмање три расхода у спортском објекту: 
............................................................................ 

(Чишћење објекта, Енергија, Одржавање, Комуналије, Безбедност, Сервис) 



 22 

07. ПОГЛАВЉЕ 

 

Слика 01: На простору испод скице прецртај Систем вентилације у објекту. 

 

 

Слика 02: На простору испод скице прецртај Систем за коришћење геотермалне енергије у 
објекту. 
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Слика 03: На простору испод скице прецртај Систем за коришћење соларне енергије на 
крову стадиона. 

Поглавље 07: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. За шта служе канали за спровођење инсталација у спортском објекту? 
............................................................................(За постављање инсталација у објекту) 

[02]. Наброј најмање три инсталације водовода и канализације у спортском објекту. 
............................................................................(Хладна вода) 

............................................................................(Топла вода) 

............................................................................(Фекална канализација) 

............................................................................(Кишна канализација) 

[03]. Наброј најмање три инсталације за одржавање миркоклиме у спортском објекту. 
............................................................................(грејање)  

............................................................................(вентилација)  

............................................................................(климатизација) 

............................................................................(складиштење горива за грејање)  

[04]. За шта служи електроенергетски систем у спортском објекту? 
............................................................................(За снабедевање електричном енергијом) 

[05]. Да ли се све информације система надзора над објектом прикупљају у контролну собу? 
............................................................................(Да) 
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08. ПОГЛАВЉЕ 

 

Слика 02: На цртежима означи зоне утицаја топографије терена и зеленила на правац 
ширења буке из спортског објекта на околину. 

 

Слика 02: На цртежима означи зоне светлосног утицаја рефлектора спортског терена на 
околину спортског објекта. 
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Поглавље 08: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Наброј најмање три чињенице од важности за квалитет микроклиме у објекту. 
............................................................................(1. Правилна вентилација)  

............................................................................(2. Правилна температура)  

............................................................................(3. Правилна влажност ваздуха)  

............................................................................(4. Правилан притисак ваздуха)  

............................................................................(5. Правилна филтрација ваздуха)  

............................................................................(6. Правилна инспекција објекта) 

............................................................................(7. Правилно одржавање објекта)  

[02]. Наброј најмање три симптома код корисника који указују на „синдром болесне зграде“. 
............................................................................(Иритација ока-носа-грла)  

............................................................................(Суво грло или кожа)  

............................................................................(Црвенило очију)  

............................................................................(Главобоља)  

............................................................................(Кашаљ)  

............................................................................(Промуклост)  

............................................................................(Хиперсензитивне реакције)  

............................................................................(Вртоглавица)  

[03]. Да ли количина увезеног и изевезеног ваздуха у просторију мора бити избаланисарана? 

............................................................................(Да) 

[04]. Због чега се врши пречишћавање увезеног ваздуха у објекат? 

............................................................................(Ради уклањања загађујућих састојака) 

[05].  Наброј најмање три начина утицаја локације на квалитет микроклиме у објекту. 

............................................................................(Природне и вештачке препреке) 

............................................................................(Озелењавање) 

............................................................................(Облик фасаде и крова објекта) 

............................................................................(Правилно паркирање на парцели)  

........................................................................(Правилна организција интерног саобраћаја) 
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09. ПОГЛАВЉЕ 

 

Слика 01: На цртежу бројевима означи начине заштите спортског терена од нежељеног 
приступа навијача: 1. Периметарска ограда, 2. Ровови, 3. Bullring решење из САД. 
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Слика 02: У простору испод цртежа скицирај шему два начина организације ВИП простора 

 

 

Слика 03: НУ простору испод цртежа нацртај шему просторије за играче: 1. Тренер, 2. 
Гардероба, 3. Санитарни чвор, 4. Масажа, 5. Табла, 7. Освежење. 
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Поглавље 09: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Наброј три начина раздвајања гледалаца од спортског терена. 
............................................................................(Периметарска ограда)  

............................................................................(Ровови) 

............................................................................(Промена нивоа пода)  

[02]. Наброј најмање три елемента коридора за кретање корисника кроз спортски објекат. 
............................................................................(Улази) 

............................................................................(Излази) 

............................................................................(Ходници) 

............................................................................(Области загушења)  

[03]. Наброј најмање три врсте просторија за медије на спортском објекту. 

............................................................................(1. Кабине за ТВ коментаторе) 

............................................................................(2. Кабине за радио коментаторе) 

............................................................................(3. Платформе за ТВ камере) 

............................................................................(4. Сале за конференције) 

[04]. Наброј најмање три места на спортском објекту на којима се ангажују стјуарди. 
............................................................................(На капији) 

............................................................................(На вратима) 

............................................................................(Обезбеђење) 

............................................................................(Асистент у регулацији приступа) 

............................................................................(Асистент у безбедности приступа) 

............................................................................(Противпожарни асистент) 

............................................................................(Надзорник сектора) 

[05]. Наброј најмање три фактора који утичу на број полицајаца на спортском догађају. 
............................................................................(Очекивана посета) 

............................................................................(Историја клуба) 

............................................................................(Број и врста постилаца) 

............................................................................(Природа и локација терена) 

............................................................................(Искуство ангажованих стјуарда) 
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10. ПОГЛАВЉЕ  

Поглавље 10: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Наброј најмање три опасности природног порекла. 

............................................................................(Зимске олује) 

............................................................................(Поплаве) 

............................................................................(Пожар) 

............................................................................(Земљотрес)  

[02]. Наброј најмање три опасности изазване људским деловањем. 
............................................................................(Акциденти изливања опасних материја) 

............................................................................(Конструкциони колапси)  

............................................................................(Радиолошки акциденти)  

............................................................................(Претње бомбом) 

............................................................................(Грађански немири) 

............................................................................(Престанак енергетског напајања)  

[03]. Наброј најмање три врсте оштећења од земљотреса на објекту и тлу под објектом. 

............................................................................(Пукотине у зидовима) 

............................................................................(Клизишта) 

............................................................................(Истискивање темеља) 

............................................................................(Ликвификација) 

[04]. Наброј две врсте штета које настају као последица дејства олуја на објекте. 
............................................................................(Штете услед дејства ветра) 

............................................................................(Штете услед електричног пражњења) 

[05]. Наброј најмање три принципа „климатски сензитивног обликовања зграде“. 

..............................................................................................(1. Одговорајућа форма објекта)  

.........................................................................(2. Одговарајућа конструкција и материјала)  

...............................................(3. Прилагођавање унутрашње организације објекта клими)  

..........................................................(4. Поделом унутрашњости зграде на термичке зоне)  

.........................................(5. Правилним избором материјала на фасади и крову објекта) 

...................................................(6. Правилним положајем и величином отвара на фасаде) 
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11. ПОГЛАВЉЕ 

Поглавље 11: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Који је циљ прегледа објекта? 

............................................................................(Прикупљање информација о објекту) 

[02]. Наброј најмање три циља правилног одржавања објекта? 

............................................................................(Очување вредности објекта) 

............................................................................(Продужења века трајања објекта) 

............................................................................(Одржавање употребљивости објекта) 

.......................................................................(Обезбеђење радног окружења за корисника) 

.....................................................................(Смањење незгода током коришћења објекта) 

............................................................................(Одржавање доброг изгледа објекта) 

[03]. Наброј најмање три циља која треба да испуни Политика одржавања објекта? 
.....................................................................(Дефинише начин очувања вредности објекта)  

.............................................................................(Дефинише начин очувања пословне слике)  

.............................................................(Дефинише начин очувања функционисања објекта)  

......................................................(Дефинише став компаније према законским обавезама)  

[04]. Наброј најмање три врсте одржавања објекта? 

............................................................................(1. Планско одржавање) 

............................................................................(2. Превентивно одржавање) 

............................................................................(3. Одржавање ради очувања стање)  

............................................................................(4. Текуће одржавање)  

............................................................................(5. Корективно одржавање)  

..........................................................................(6. Одржавање ради повећања поузданости)  

............................................................................(7. Хитно одржавање)  

............................................................................(8. Одржавање након слома)  

............................................................................(9. Одржавање са фиксним расходима)  

[05]. Шта је то век употребе материјала или објекта? 

......................................................(Период безбедног коришћења материјала или објекта) 

 

 



 31 

12. ПОГЛАВЉЕ 

 

 

Слика 01: На цртежу означи бројем на спортском објекту: 1.Правац вентилације, 2. Заштиту 
од ветра, 3. Заштита од кише, 4. Положај соларних панела. 

 

Слика 02: Напиши, поред знака на цртежу, најмање три активности везане за спортске 
догађаје претстављене.  
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Поглавље 12: Питања за проверу знања: 

Напомена: (тачан одговор је написан у загради) 

[01]. Наброј најмање три елемента објекта на која се односи смањење потрошње енергије? 

............................................................................(Смањење потрошње електроенергије) 

............................................................................(Смањење потрошње енергије за грејање)  

............................................................................(Смањење потрошње пијаће воде) 

............................................................................(Смањење продукције отпада) 

............................................................................(Коришћење обновљивих извора енергије) 

............................................................................(Употреба рецииклирајућих материјал). 

[02]. Да ли су дугорочно исплативи системи са обновљивим изворима енергије? 
.............................................................................(Да) 

[03]. Наброј најмање два мотивациона фактора гледаоца за посету спортском објекту? 
............................................................................(Атмосфера спортског догађаја) 

............................................................................(Евокација спортских тренутака) 

............................................................................(Емоција према клубу) 

............................................................................(Емоција према спортском подвигу) 

[04]. Који су нови видови туристичких садржаја на спортском објекту? 
............................................................................(Интерактивне туристичке туре) 

............................................................................(Музеји) 

[05]. Наброј најмање три утицаја на секундарну потрошњу гледалаца у спортском објекту? 
............................................................................(Квалитет објекта и локације) 

............................................................................(Просечан број гледалаца) 

............................................................................(Природа спортског клуба) 

............................................................................(Организација спортског клуба) 

............................................................................(Структура спортског клуба) 

............................................................................(Атрактивност спорта у објекту) 
 


