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 Монографијата „Спорт во општество, Ставови и предлози“ претставува оргинално и особено значајно дело со кое се 

збогатува стручната литература со истражувачки карактер што е исклучително ретка во Република Македонија. Се работи 

за апликативна студија, веројатно единствена од ваков вид кај нас во која авторите аргументирано но и илустрирано ни ги 

прикажуваат истражуваните аспекти поврзани со главната тема на нивниот труд: Спортот во општеството.  

Монографијата содржи 130 страници текст, интересно дизајниран и лесно читлив. Треба да им се честита на 

авторите за начинот на елаборација и претставување на содржините што несомнено го отсликува заедничкиот именител 

што ги поврзува - секогаш се стремат она што го работат да биде прво од таков вид во државата, да е проткаено со 

креативност и оригиналност, мразат монотонија и сувопарност и секогаш настојуваат да не се изгуби од вид содржината 

што треба да биде претставена на читателот, но тоа да се направи на начин што ќе придонесе текстот да се прочита во 

еден здив, и што е уште поважно - апсолвираната содржина да му остане во подолготрајно сеќавање на читателот.  

Впечатлива е и исцрпната библиографија која што е користена при подготовката на монографијата. Таа е содржана 

на 7 страници и може да се заклучи дека авторите ги консултирале релевантните извори од домашната и странската 

литература. 



Авторите си задале цел елаборирана накратко во трудот што е пред нас, и сметам дека несомнено успеале да ја 

остварат. Ова не ме зачудува познавајќи го нивниот темперамент и настојување да совладаат не така лесни предизвици 

што си ги поставуваат пред себе.  

Монографијата обработува исклучително актуелна тема, чијашто општествена оправданост просто и да нема 

потреба посебно да се елаборира. Ме радува што авторите несебично придонесуваат за поширока промоција на 

можностите што ги нуди спортот како сврзно ткиво што поврзува луѓе со различни убедувања, идеи и цели. Во право се 

авторите кога укажуваат дека значајноста на спортот е поврзана со социјалните, цивилизациските и културните текови и 

дека тој добива се поголемо значење во секојдневното живеење. Тие велат: спортот е израз на едно општество, со сите 

негови форми и сите противречности што тоа во себе ги носи. 

 Посебно значење на делото му дава неговиот интердисциплинарен приод и анализа – социолошки, правни и 

економски аспекти. Авторите укажуваат дека фундаментот треба да биде социологијата на спортот, етиката и моралот, а 

да се одбегнуваат негативните влијанија како што се корупцијата, нестручност во спортскиот менаџмент, спортското 

обложување, местење на натпреварите како и своевиден елитизам во спортот, кои сериозно го загрозуваат поимањето на 

спортот и го намалуваат неговото значење. 

Во делото се укажува на значењето што спортот го има врз младите и образованието поради можностите што тој ги 

нуди: творечка експерсија, потреба за игра, фер плеј, но и афирмација, доминација, групна идентификација и колективна 

комуникација. Овие социолошки аспекти на спортот треба да бидат нагласени. Посебно е интересно поглавјето што се 

однесува на влијанието на спртот врз развојот на личноста и широките можности за воспитување, правилни навики и 

умеење кои ги детерминираат карактеристиките на мотивацијата, волјата и цртите на карактерот.  

Авторите посебно внимание посветуваат на состојбата за спортот и спортските организации во Република 

Македонија и доаѓаат до заклучок дека спортот е нормативно покриен во Република Македонија (иако имаат мала резерва 

за квалитетот на дел од решенијата) и, воедно, укажуваат дека подобрување на состојбата е можна со  омасовување 

односно подигање на желбата кај нашите граѓани за спортот и неговата организираност, работа со нови, млади таленти 

кои ќе може да се афирмираат преку спортот, но и да му помогнат за негово подобро функционирање, континуирана 

едукација и коедукација на стручни кадри кои се дел од спортот и неговиот систем во Република Македонија, перманетно 

организиарње на дебати и конференција за спортот и спортските органзиации како и активна работа на сите нивоа 

(социјални, етнички, полови и сл.). Во овој контекст внимание заслужува и волонтаризмот во областа на спортот, којшто во 



Република Македонија сеуште е во зародиш и, според авторите, заслужува да му се посвети соодветно внимание и во 

нормативна, и во академска но и во техничко-административна смисла.  

Анализирајќи ја економската вредност на спортот, авторите укажуваат дека на спортот треба да се гледа како на 

средство за јакнење на производниот капацитет на заедницата, стимулатор на локалната економија и како на средство за 

подобрување на имиџот пред странските инвеститори и туристи. Тие се реални кога посебно го акцентираат негативното 

влијание на корупцијата во спортот која не му прави услуга, туку му нанесува ненадоместлива штета на спортот. Во овој 

контекст вреди да се спомене она што авторите во трудот го подразбираат под „морална автономија“ однос принципите на 

толеранцијата, хуманоста и почитта кои треба да се проткаат низ спортските активности.  

Дел од монографијата што мене посебено ми го привлече вниманието е застапеност на жените во спортот и во 

спортските организации. Забележлива е застапеност на жените во спортските активности, но многу е мало нивното 

учество во спортските организации. Не би сакала да звучам феминистички, но можеби токму во овој факт лежи причината 

за состојбата во која се наоѓаат спортските организации во нашата држава. Воедно, им благодарам на авторите што го 

демистифицираа убедувањето дека жените се лоши возачи. 

Во трудот аргументирано е елабориран и аспектот поврзан за спортската дипломатија. Не е тајна дека државата 

станува препознатлива и добива на „специфична тежина“ во случај на врвни спортски резултати на меѓународни 

натпревари. Неодминлива е карактеристиката на спортот да обединува и да биде успешна алатка во служба на мирот.  

Но авторите немаше да останат доследни на своите замисли и поставени цели ако елаборацијата останеше 

непоткрепена со апликативен дел – анкетирање на граѓаните за спортот и спортските организации во Република 

Македонија.  Анкетирани се 413 испитаници притоа водејќи грижа тие да бидат жители како на единици на локална 

самоуправа со чист етнички состав, така и на единици на локална самоуправа со мешан етнички состав; припадници на 

урбани но и на рурални средини како и нивна соодветна полова застапеност. Резултатите до кои се дојде по спроведената 

анкета го покажуваат следново: без оглед на етничката припадност односно урбана или рурална средина, поголем дел од 

испитаниците се занимаваат со спорт и спротски активности, повеќе мажи одошто жени се занимаваат со спортски 

активности, но сите изразуваат незадоволство од начинот на кој се организирани спортот и спортските организации и 

сметаат дека државата недоволно се грижи за овие аспекти истакнувајќи дека самите спортски работници не се во 

состојба да ја подобрат состојбата со спортот и спортските организации. Мал е процентот на испитаници кои се докрај 

свесни за нормативните рамки на спортот и спортските организации но сепак сметаат дека квалитетни закони може само 

да придонесат за подобрување на состојбата. Разидување во ставовите во зависност од етничката припадност е поврзано 



со прашањето дали спортските федерации и спортските клубови функционираат и се организирани согласно позитивното 

законодавство. Притоа, се бележи голем процент на неинформираност, а можеби и незаинтересираност кај женската 

популација и кај албанската етничка заедница во однос на ова прашање. Радува што сите (без оглед на етникум, пол, 

средина од каде што доаѓаат или занимање што го имаат) се едногласни дека корупцијата е негативна појава што постои и 

треба да се искорени од спортот и спортските организации, а пред се од фудбалот. Изразена е доверба во кошаркарската 

федерација и во спортската дисциплина атлетика.   

На самиот крај би истакнала дека и во ова дело, како и во претходните, авторите, како долгогодишни спортски 

работници и вљубеници во спортот, манифестираат авторска ерудиција и стручна експликативност,информатичност, 

систематичност и аналитичност. Силно верувам дека овој труд ќе има свои рефлексии кај одговорните лица и органи, но ќе 

има и едукативно дејство за големиот број спортисти и спортски работници, спортски организации и сојузи. 

Познавајќи ја посветеноста на авторите на материјата поврзана со спортот, искрено се надевам дека ова дело ќе 

биде само едно во низата со кои тие ќе продолжат со натамошен научен и апликативен придонес на ова поле. 

  

 

Со почит, 
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