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Имплементација знања

„Једном шампион, увек шампион” је јединствени дводнев-
ни менаџмент програм специјално направљен за спортисте 
који имају развијену свест да на време треба да размишља-
ју о својој каријери након спорта. Овај програм пружа при-
лику за развој нових знања и вештина који ће им помоћи да 
боље разумеју како функционише организација и какви су 
односи у њој, без обзира на то да ли се ради о спортском 
или пословном окружењу. Програм „Једном шампион, 
увек шампион” на веома илустративан и динамичан начин 
комбинује академска и практична знања са вештинама из 

основних области менаџмента. Време проведено на 
програму отвориће полазницима нове погледе на 

свој живот и своју каријеру, повећати пословне 
амбиције и усмерити их на даље усавршавање 

и даљи развој. Крајњи циљ програма је да 
помогне спортистима да и по завршет-

ку професионалне спортске каријере 
остану шампиони, баш као што су 

то некада били и у спорту.

Предавач је професионалац са 
тридесет година дугом професио-

налном каријером. Петнаест година 
се бавио професионалним спортом, а 

након тога је петнаест година провео на 
водећим менаџерским позицијама у најбо-

љим домаћим и иностраним компанијама. 
Једном шампион, увек шампион!

О програму

О предавачу

Др Бојан Костандиновић је доктор економских наука из 
области стратегијског менаџмента, магистар техничких на-
ука из области индустријског инжењерства и дипломирани 
инжењер машинства из области моторних возила. Дуги низ 
година интензивно се, како теоретски тако и практично, 
бави стратегијом и стратегијским менаџментом, органи-
зацијом компанија, управљањем, лидерством, тржи-
штем, продајом и маркетингом. 
Био је запослен целу једну деценију у аутомо-
билској индустрији, најпре као руководилац 
продаје у компанији Мерцедес-Бенц СЦГ, ћер-
ки фирми аутомобилског гиганта Даимлер АГ из 
Штутгарта, а након тога у Фиат-овим и Рено-Ни-
сан дилерствима у Београду. Последњих пет година 
је директор за развој пословне школе МШМ, партнер и 
редовни предавач. Професионалним предавањима, моти-
вацијом и развојем људи бави се више од десет година.
Власник је агенције за едукацију „Имплементација знања“.

Поштовани,

Поучен сопственим искуством професи-
оналног спортисте јако добро знам коли-
ко је тешко проћи фазу трансформације 
са врхунског спорта у неку другу сферу 
друштвеног живота. Играјући у земљи и 
иностранству веома често сам себи по-
стављао питање како ћу успети да након 
шампионске спортске каријере остварим 
себе и након спорта? Која су ми то знања 
потребна да бих поново био шампион? 
Одговоре на ова питања даје вам програм 
„Једном шампион, увек шампион“!

Срдачан поздрав

Уводна реч
пpедавача



Коме је програм намењен?

Програм је намељен спортистима који имају професионалну 
спортску каријеру, али су свесни да морају да раде на себи 
развијајући нова знања и вештине и на тај начин се што боље 
припремe за пословну каријеру која их очекује након спорта.

Каква је садржина програма?

Програм је дизајниран по стандардима најбољих светских 
пословних школа и организован је у два дана. Садржина 
осликава реалне ситуације из бизниса са којима се ру-
ководиоци суочавају у свакодневном раду и које се 
постављају као изазови пред њих.

Како је програм организован?

Програм траје два дана и организо-
ван је у осам целина. Настава траја 
од 09:00 до 17:00 часова, подељена у 
четири блока по 90 минута. 
Сви учесници ће након програма имати 
директан контакт са предавачем и могућност 
да се консултују на тему развоја своје даље про-
фесионалне каријере, у спорту и након њега.

Где се програм организује?

Програм се организује у Београду, а могуће га је организовати 
и на другим локацијама по потреби.

Цена програма?

Укупна цена дводневног програма је 30.000 динара и укључује 
предавања и додатне консултантске и саветодав-

не услуге предавача на тему развоја каријере, 
радне материјале, кафе паузе и освежење 

на предавању.

Шта је специфичност 
програма?

Полазници ће имати 
прилику да два дана 

разговарају и раз-
мене искуства са 
предавачем који 

је бивши профе-
сионални спортиста, 

а сада професионални 
менаџер и предавач.

Једном шампион,
увек шампион!

Контакт

Др Бојан Костандиновић
Имплементација знања
11000 Београд

+381 65 3035 079

bkostandinovic@gmail.com



Садржај програма

ПРВИ
ДАН

МИСИЈА, ВИЗИЈА, 
ВРЕДНОСТИ И 
МЕНАЏЕРСКИ ПРОЦЕС

1. Блок: МЕНАЏМЕНТ И ЛИДЕРСТВО

• Улога менаџера у организацији 
• Менаџмент процес 
• Лидерство 

2. Блок: МИСИЈА, ВИЗИЈА,    
СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ

• Лична мисија и визија каријере
• Мисија и визија организације
• Баланс личног и корпоративног

3. Блок: МЕНАЏЕРСКИ ПРОЦЕС 
     И ЊЕГОВЕ ФАЗЕ 

• Планирање и организовање
• Вођење и контрола 
• Доношење одлука

4. Блок: УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ

• Одлике ефикасних тимова
• Фазе формирања тимова
• Дисфункционалности у тиму

ДРУГИ
ДАН

УПРАВЉАЊЕ ЉУДИМА, 
ТИМСКА ДИНАМИКА, 
КОМУНИКАЦИЈА

5. Блок: МЕНАЏЕР У ПРОЦЕСУ ПРОМЕНА

• Адаптабилност на промене
• Фазе процеса промена
• Отпор променама

6. Блок: МЕНАЏЕРСКЕ ВЕШТИНЕ:   
ДЕЛЕГИРАЊЕ И МОТИВИСАЊЕ

• Делегирање и развој запослених  
• Мотивисање запослених
• Стварање достојног заменика

7. Блок: КОМУНИКАЦИЈА – КЉУЧНА  
ВЕШТИНА МЕНАЏЕРА

• Вербална и невербална комуникација
• Међусекторска комуникација
• Квалитетна повратна информација

8. Блок: АКЦИОНИ ПЛАН

• Значај емоционалне интелигенције
• Дефинисање акционог плана
• Закључак програма


