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1. УВОД
Од свог настанка па до данас, фудбалска игра је доживела бројне
трансформације. Фудбал данас представља својеврсни мултидисциплинарни
феномен испреплетен педагогијом, психологијом, историјом, физиологијом,
биологијом, биомехаником, медицином, али и економијом, менаџментом и
социологијом. Развојни токови савременог фудбала неминовно су наметнули научни
приступ и анализу ове комплексне спортске гране. Управо такав, стручан, озбиљан,
организован и темељан однос према фудбалу омогућава његов даљи развој и
експанзију, те доприноси његовој што већој популарности у оквиру спорта уопште.
У оквиру научног приступа фудбалу, посебно место припада радној селекцији,
односно правилном одабиру талентованих дечака који поседују неопходне
моторичке, функционалне и био-психо-социјалне потенцијале који се могу развијати
правилним тренингом.
Озбиљна анализа савремених фудбалских токова, прoжета прогностичким
освртом и проценом фудбала будућности, подразумева пажљиву анализу
доминантних историјских токова фудбала. Глобалана историјска ретроспектива
светског фудбала указује на неке чињенице које детерминишу еволуцију фудбалске
игре и омогућавају да се што боље сагледају токови савременог фудбала и да се
изврши што поузданија предикција даљих развојних токова.
Данас у свету нема земље у којој се фудбал, као физичка, спортска или
рекреативна активност, организовано не упражњава. Штавише фудбалска игра је од
разоноде и разбибриге за кратко време досегла до професије, и то до професије
озбиљних размера. Фудбал је постао и нека врста “међународног језика”. Тиме
фудбал врши интеграциону и регулациону улогу, не само унутар једне земље, него,
што је посебно значајно, и на међународном плану.
Менаџмент у спорту представља младу, инспиративну, неистражену и креативну
дисциплину..
Спортски менаџмент све више представља збир веома разноврсних активности
које претходе ономе што милиони уживалаца називају спортским догађајем, без
обзира да ли је реч о локалним, државним или планетарним спортским дешавањима.
Менаџмент у спорту је једна од најмлађих области самог менаџмента. Највећу
експанзију доживљава 90-их година прошлог века па све до данас. Управљање
спортским организацијама до тада, било је испуњено гомилом грешака. Власници
спортских клубова постајали су менаџери, често апсолутисти. Није постојао систем
одговорности, радило се хаотично, без зацртаних циљева, а задатке су одређивали
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спортски радници. Последица је била ниска спортска продуктивност, мали приход и
велики индивидуализам. Узроци томе, били су не довољан ниво знања спортских
радника, не адекватно постављени стандарди за мотивисање и веома лоши унутрашњи
односи. Једини излаз је био стицање нових знања, менаџмент у спорту.
Не постоји дилема, феномен менаџмента је стар колико и људско друштво и
односи се на све, па и на спортске организације. Присутан је у свим њеним пословним
функцијама. Сам спортски резултат данас, директно зависи од квалитета менаџмента
спортске организације. Менаџер запослен у спортском клубу зна да је читав његов рад
подређен управо зацртаном спортском резултату, који је заправо мерило квалитета
рада. Менаџмент омогућава интеракцију свих запослених, менаџера свих нивоа и
позитивне спортске и економске резултате, као производ тог синергизма.
Цео процес менаџмента немогуће је одвојити од објеката у којима раде
спортске организације. Под спортским објектима подразумевају се објекти који
испуњавају услове одржавања спортских активности и такмичења. Они данас чине
модерне театре, места на којима се одигравају прави спектакли. Потребу за
квалитетним менаџментом повећавају продавнице, биоскопи и други пратећи
садржаји без којих се не може замислити модеран спортски објeкат.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ЗАДАЦИ РАДА
Тема дипломског рада је Менаџмент и стручни рад на примеру школе фудбала
фудбалског клуба Партизан.

2.1. Предмет рада
Предмет рада се огледа у томе да се укаже на сложеност организационе
структуре ове спортске организације, као и на потребу разумевања законитости њеног
функционисања. Такође, указује нам и на типове, послове, знање, вештине и улоге
самог менаџмент процеса уз велико присуство и важности струке.
Рад је усмерен и на проучавање:
Савременог спорта
Фудбала
Прерастање фудбала
Спортског тржишта
Основа и развоја фудбала
Функција менаџмента
Основе стратегијског менаџмента
Управљањем спортским организацијама
Школе фудбала ФК Партизан
Кадровима
Финансирања
Инфраструктуре

2.2. Циљ и задаци рада
Циљ овог рада је да се на теоретски начин, као и кроз неке примере из праксе
прикаже сложеност манаџмент процеса, кроз фазе планирања, организовања, вођења
(лидерства) и контроле начина његове ефикасности имплементације, узимајући у
обзир све пратеће чиниоце.
Такође, један од циљева овог рада треба да укаже на важност квалитетног
стручног деловања у раду једне овакве школе.
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Задаци рада су:
1.
Упознавање јавности са основним принципима, кодексима и правцима
деловања школе фудбала ФК Партизан;
2.
Доказати колико је битан ефикасан и организован стручан рад (на примеру
школе);
3.
Приказати који су то најважнији сегменти потребни за успешан рад школе (на
примеру традиције и резултата);

3. ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА
Важност принципа рада Партизанове школе фудбала заснива се пре свега на
квалитету рада тренажне технологије, као и важности коришћења функције
менаџмента у организационом функционисању школе.
Из досадашњих искуства на основу принципа на којима се заснива функција
рада Партизанове школе фудбала, моје искуство највише се односи на праћење
селекције млађих кадета, дечака рођених 1995. године у такмичарској сезони
2009/2010. и начином организације утакмица.

-

Теориjски део :
Партизанова школа фудбала- издавач ФК Партизан
Југословенска школа фудбала – издавач Фудбалски савез Југославије
Чиниоци успеха младих фудбалера- Мр. Марко Комаров
Магистарски рад – Мр. Марко Комаров
Планирање и програмирање тренинга у фудбалском клубу – Павле Опавски
Основи спортске организације – Професор др. Милан Томић

4. ИТОРИЈАТ ШКОЛЕ ФК ПАРТИЗАН
4.1. Настанак и развој школе
Омладинска школа фудбалског клуба Партизан основана је педесетих година
прошлог века. Од првих трeнутака свог функционисања фудбалски клуб Партизан
посветио је изузетну пажњу деци и омладини у својој омладинској школи. Иљеш
Шпиц тадашњи први човек стручног штаба Партизана поставио је темеље
Партизанове школе фудбала. Инсистирао је на томе да се кроз систематски одбир
даровите деце и њихово методично школовање осигурава такав играчки профил који
ће бити ослонац оног начина играња који је добио квалификатив „ Партизанова игра’’.
Показало се да је то најбоља инвестиција у будућност.
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Прилагођавање фудбалера пониклoг у другој средини на Партизанов играчки
стил трајао је понекад врло дуго, а пoнекад и није успевало. Играчи формирани у
властитoм омладинском погону прилагођавали су се одмах.
Први такав спектакуларан случај био је данас историјски чувени тим
„Партизанове бебе’’(1960-1966) у коме су две трећине играча дошли из омладинске
школе и постали најуспешнији играчи у педесетогодишњој историји клуба.
Од Флоријана Матекала Цоње, првог фудбалског учитеља, одличног педагога и
истинског одгајивача племенитих талената (тим беба) па све до данас школа се
мењала само онолико колико и захтеви модерног фудбала.
Кроз све протекле деценије у Омладинској школи Партизана радило је много
тренера, углавном некадашњих играча.
1987 год. на функцију директора Омладинске школе долази Владица
Ковачевић. Ковачевић је успешно водио школу, а често и лично давао атест за оне
дечаке које тренери - од петлића до јуниорског тима – оцењују као високо
перспективне таленте надпросечне вредности. Данас је директор (тачније већ осам
година) омладинске школе Недељко Костић.
Током шездесет година кроз Омладинску школу прошло је хиљаде малишана.
Многи су успели, било да су постали првотимци Партизана или су играли у другим
клубовима. То је обавеза великог клуба, да буде узгајалиште даровитих фудбалера и у
већем броју од оног који је њему неопходан. Велика драгоценост Партизанове школе
фудбала је што је бурно пратила еволуцију светског фудбала. Усвојене су оне
иновације које су кроз праксу проверене у свету и код нас. А при том се увек водило
рачуна да игра сачува душу, да буде препознатљива, да има Партизанов заштитни
знак. Данашња генерација која успешно представља клуб и наставља његову славу
потврда је да је пажња посвећена младима најсигурнија инвестиција.

Слика 1: Тренер Флоријан Матекало - огромно знање, искуство и љубав према послу и
дечацима које усмерава.
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4.2. Великани ФК Партизан
Велики број тренера и играча прошло је кроз Партизанову школу фудбала.
Многи од њих оставили су упечатљив траг у свету фудбала, тако да се о њима и дан
данас говори и пише.
Флоријан Матекало 1952. године постаје тренер Партизанових омладинаца,
осваја три јуниорска првенства тадашње Југославије и ствара основу за најуспешнији
тим Партизана свих времена - Партизанове бебе. Њима припада слава шездесетих
година прошлог века, када је Партизан остварио велики успех пласиравши се у финале
Купа Шампиона. Ову генерацију обележили су: Ћурковић, Михајловић, Рашовић,
Шошкић, Пирмајер, Васовић, Хасанагић, Бајић, Ковачевић, Јусуфи, Галић, Бечејац, под
руководством тренера Гагића.

Стјепан Бобек

 Стјепан Бобек рођен је 3. децембра 1923. године у Загребу. Био је фудбалски
“вундеркинд”- са тринаест година, са регистрацијом свог старијег брата играо је за
први тим Викторије, нижеразредног загребачког клуба. У ФК Партизан је дошао 1945.
године и за „црно беле” играо је све до 1958. За тринаест година Бобек је одиграо 468
утакмица и дао 403 гола. Био је центарфор, индивидуалиста, сјајан дриблер, необично
вешт голгетер.
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Златко Чајковски

 Златко Чејковски рођен је 1923. године у Загребу. Крајем 1945.
дошао је у
тек основани ФК Патизан и једну деценију бранио његове боје. Играо јe на позицији
десног халфа и за ФК Партизан је одиграо 383 утакмице и постигао 75 голoва.

Марко Валок

 Марко Валок рођен је 1927. године у Сурчину. За ФК Партизан одиграо је 401
утакмицу и постигао 333 гола. По завршетку играчке каријере посветио се тренерском
послу, у Партизановој школи фудбала.
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Милош Милутиновић

 Милош Милутиновић рођен је 1933. године. Са деветнаест година постао је
станадардни првотимац Партизана. У дресу ФК Партизан одиграо је 198 утакмица и
постигао 190 голова. У првом Купу шампиона био је најуспешнији стрелац са 9 голова.

Милутун Шошкић

 Милутин Шошкић рођен је 1937. године, са тринаест година постао је голман
омладинске репрезентације Југославије, са седамнаест повремено број 1 у првом
тиму ФК Партизан. Са двадесет година постаје стандардни голман ФК Партизан за који
је одиграо 271 утакмицу. Наступао је и за ФК Келн из Немачке. По завршетку играчке
каријере посветио се тренерском послу, трнирао је ОФК Београд, 1978. постао је
помоћни тренер првог тима ФК Партизан у коме је до 1993. године остао на разним
пословима у стручном штабу.
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Милан Галић

 Милан Галић рођен је 1938. године. 1958. године из зрењанинског Пролетера
прелази у ФК Паартизан за који је одиграо 281 утакмицу и постигао 165 голова.
Наступао је за репрезентацију тадашње Југославије, играо је у белгијском Стандарду и
француском Ремсу. По завршетку играчке каријере радио је на положају правног
саветника ФСЈ.

Фахрадин Јусуфи

 Фахрадин Јусуфи рођен је 1939. године. Био је изузетан таленат у
Партизановој школи фудбала. 1957. године наступа за први тим ФК Партизан. У шест
сезона са Јусуфијем ФК Партизан освојио је четири првенства Југославије а на крају
такмичарске 1965/66. године пробио се у Финале купа европских шампиона.
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Велибор Васовић


Велибор Васовић рођен је 1939. гоине. У ФК Партизан долази 1955. године.
Био је стандардни члан прослављеног подмладка, названог “партизанове бебе” С
Партизаном освојио је четири домаћа првенства, наступао је и за ФК Ајакс из
Холандије. По завршетку играчке каријере наставио је тренерски посао.

Владица Ковачевић

 Владица Ковачевић рођен је 1940. године . У Партизанову школу фудбала
долази са петнаест година, као кадет под руководством тренера Флоријана Матекала.
За први тим ФК Партизан наступао је од 1958. до 1969. године. 1966/67. године играо
је за француски клуб Нант. После играчке и тренерске каријере био је кординатордиректор Партизанове школе фудбала.
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Бора Милутиновић

 Бора Милутиновић рођен је 1940. године. Почео је у Партизановој фудбалској
школи, играо је на месту халфа, сјајно је разумео игру, доследно је спроводио
тренерове идеје, имао висок морал и велику упорност. Иза њега стоји богата играчка
и тренерска каријера. Постао је феномен светског фудбала, на три светска првенства
водио је три националне селекције.

Иван Ћурковић

 Иван Ћурковић рођен је 1943. године. За ФК Партизан наступао је од 1964. до
1972. године, одиграо је 416 утакмица. Каријеру је завршио у француском Сент Етјену,
у професоналним клубовима је одиграо 1150 утакмица. Био је председник скупштине
ФК Партизан. Члан је Интернационалног комитета „пјер кубертен” са седиштем у
Лозани.

12

Ненад Бјековић

 Ненад Бјековић рођен је 1947. године. Фудбалску каријеру започео је у
зрењанинском Пролетеру одакле долази у ФК Партизан за који је наступао седам
сезона, одиграо 379 утакмица и дао 191 гол. Наступао је и за француски клуб Ница.
Након играчке каријере завршио је вишу тренерску школу. Тренирао је Партизанове
петлиће 1981. године а већ 1982. године постаје помоћни тренер првог тима ФК
Партизан. 1984-1987 као тренер првог тима ФК Партизан Бјековић је освојио два
шампионата државе. Био је директор клуба ФК Партизан.

Момчило Вукотић


Момчило Вукотић рођен је 1950. године. Са тринаест година долази на
тестирање у Партизанову школу фудбала где добија оцену “талентован”. После пет
година обуке, преко степеница свих селекција као осамнаестогодишњак, Момчило
Вукотић следећих шеснаест година наступао је за први тим ФК Партизан. За црно-бели
дрес одиграо је 752 утакмице и тако поставио још недостигнути, а вероватно и
недостижни клубски рекорд. После играчке каријере Вукотић је четири сезоне био
технички руководилац клуба и тренер првог тима, Партизан је тада освојио Куп и
Супер куп.
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Иван Голац


Иван Голац рођен је 1950. године, ђак Партизанове школе фудбала. Прошао је
све селекције, био је незамењљив првотимац. Имао је оно што модеран фудбал
захтева: брзину, снагу, храброст, технику, дуел-игру, шут.....

Никица Клинчарски


Никица Клинчарски рођен је 1957. године. Годинама је са великим умећем
бранио боје ФК Партизан, одиграо је 518 утакмица за поменути клуб. Други играч је са
највише утакмица у клубу после Момчила Вукотића. Поред издржљивости, окретности
и брзине, красила га је техника, велика марљивост и способност прилагођавања да
успешно одигра на сваком месту. После играчке каријере наставио је тренерски посао.
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Драган Манце


Драган Манце рођен је 1962. године. У ФК Партизан дошао је из ФК Земун.
Био је и остао великан Југословенског фудбала. Тек што је пружио доказе о својим
изузетним могућностима, посебно као голгетер, трагично је завршио живот.

Предраг Мијатовић

 Предраг Мијатовић рођен је 1969. године. За ФК Партизан наступао је од 1989.
до 1993. године. Наступао је за Валенсију, Реал Мадрид, Фиорентину и Леванте.
Позиција у клубу: нападач. Након завршене играчке каријере био је спортски
директор ФК Реал Мадрид.
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Саво Милошевић


Саво Милошевић рођен је 1973. године. Један од најблиставијих изданака
Партизанове школе фудбала. За ФК Партизан наступао је од 1992. до 1995. године.
Играо је за Астон-Вилу, Реал Саргосу, Парму, Еспањол, Селту и Осасуну.

Саша Илић


Саша Илић рођен је 1977. године. Прве фудбалске кораке почео је у
Партизановој школи фудбала. За ФК Партизан одиграо је 441 меч и постигао 202 гола.
Наступао је за Галатасареј, Салцбург и Ларису, одакле се враћа у матични клуб у ком
игра и данас.
Фудбалери ФК Партизан који су 1992/93. године оборили све рекорде
југословенских првенстава су: Пандуровић, Мијалковић, Станојковић, Воркапић,
Васиљевић, Крчмаревић, Заховић, Брновић, Нађ, Томић, под руководством тренера
Љубише Тумбаковића. Већина њих поникло је у Партизановој школи фудбала.
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Фудбалери који су прошли све селекције у Партизановој школи фудбала, а
данас врхунски играчи у земљи и иностранству су:
Стефан Бабовић- ФК Партизан
Милан Смиљанић- ФК Партизан
Никола Гулан- ФК Фиорентина
Миралем Сулејмани- ФК Ајакс
Данко Лазовић- ФК Зенит
Срђа Кнежевић- ФК Лех
Стефан Шћеповиђ- ФК Бриж
Стеван Јоветић- ФК Фиорентина
Немања Томић- ФК Партизан
Марко Јовановић- ФК Партизан
Александар Миљковић- ФК Партизан
Александар Лазевски- ФК Партизан
Адем Љајић- ФК Фиорентина
Марко Шћеповић- ФК Партизан
Иван Обрадовић- ФК Сарагоса

Стеван Јоветић

4.3. Досадашњи резултати
Партизанова школа фудбала деценијама је међу најбољим школама на овим
просторима а и у Европи. 2004. године УЕФА је уз Ајаксову школу фудбала прогласила
за најбољу у Евопи. Ову тезу потврђује број играча из његове школе који носе дресове
првог тима, број првотимаца у бројним клубовима прве и друге лиге, број првотимаца
у великим клубовима широм света, број репрезентативаца наше земље из редова
Партизанове школе фудбала.
Један од главних циљева Партизанове школе фудбала је да што већи број
талентованих дечака доведе у редове првог тима. За то је потребно много труда,
воље, стрпљења, љубави, разумевања... Али то је велики улог у будућност. ФК
ПАРТИЗАН стоји чврсто уверен да је то једини прави пут и дуг према спорту сваког
великог клуба.
Шест селекција Партизанове школе фудбала имају своја такмичења:
омладинци (1993.), старији (1994.) и млађи кадети (1995.) и пионири (1996.) такмиче
се на нивоу Фудбалског савеза Србије, а млађи пионири (1997) и петлићи ( 1998) на
нивоу Фудбалског савеза Београда. Три најмлађе генерације, дечаци рођени 19992001. године тренирају и играју пријатељске утакмице и разне турнире, али немају
званична такмичења.
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Екипе Партизанове школе фудбала до сада су освајале највећи број титула
првака и победника у такмичењу за Куп. И ове године од четири званичне лиге, екипе
Партизанове школе фудбала су у три билe убедљиво прве (кадети, пионири и
петлићи).
У последњих осам година екипе Партизанове школе фудбала су 65 пута
учествовале на турнирима широм Европе и освојили 17 првих, 12 других и 10 трећих
места.
Партизанова школа фудбала организовала је 7 Међународних кадетских
турнира на којима су учествовали најпознатији европски клубови: Реал Мадрид,
Бајерн, Панатинаикос, Рома, Олимпик- Марсеј, Порто, ЦСКА-Москва, Барселона,
Фиорентина, ПСВ, Олимпиакос... Партизанови кадети су четири пута били победници
а три пута Реал Мадрид.
Омладинска школа Партизана даје 32 репрезентативца у различитим
селекцијама играча рођених од 1992. до 1997. године. Екипе Омладинске школе
Фудбалског клуба „ПАРТИЗАН” у овој 2010. години наставиле су серију турнира.
Учествовали су на четири међународна турнира широм Европе.
Серију је отворила екипа млађих кадета, играчи рођени 1995. године. Они су
учествовали на турниру који је организовала „ АКАДЕМИЈА ХАЏИ” школа фудбала
познатог румунског интернационалца Георгија Хаџија. Турнир је одржан у Констанци у
периоду од 16. до 23.08.2010. године. На турниру су учествовали Динамо Москва,
Левски Софија, Динамо Кијев, Галатсарај Истамбул, Легија Варшава и Академија
Пушкаш из Будимпеште. Партизанови кадети су у групи освојили прво место
победивши Академију Хаџи са 4:1, Левски са 2:1, изгубили од Динама из Москве 3:2. У
полуфиналу су савладали Галатасарај резултатом 3:1, који је уз екипу Партизанових
кадета оцењен као најбоља екипа на турниру. У финалу су изгубили од екипе
Академоје Хаџи резултатом 1:0. За најбољег играча проглашен је фудбалер
Партизанове школе фудбала Јокић Милан. Тренер ове перспективне екипе је Иван
Костадиновић.

Милан Јокић –ФК Партизан

Марко Јовичић – ФК Партизан
18

Слика 2: ФK Партизан- млађи кадети, турнир у Костанци

Генерација дечака рођених 1996. године (пионири) учествовала је од 18.08. до
23.08.2010. године на турниру у Москви који је организовала дечја фудбалска лига тог
града. На турниру су учествовали Динамо, Спартак и Локомотива из Москве, Челзи,
Партизан и Академија Самара. Партизанови пионири у групи су савладали
Локомотиву резултатом 3:1 и играли нерешено са Динамом из Москве резултатом 2:2.
Иако су имали исти скор са Динамом у финале су отишли Московљани због мањег
броја жутих картона. Партизанови пионири су на овом турниру освојили треће место
победивши екипу Академије из Самаре резултатом 2:1.
Иначе партизанови пионири под руководством тренера Илије Завишића показали су
да су најбољи и на просторима бивше Југославије, освојивши три турнира у
окружењу.Турнире у Бања Луци, Сарајеву и Скопљу. Саша Лукић и Немања Радовић,
партизанови пионири проглашавани су за најбоље игаче на турнирима.
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Слика 3: Пионири ФК Партизан на турниру у Бања Луци

Почетком септембра ове године на турниру у Удинама учествовали су најмлађи
дечаци Партизанове школе фудбала рођени 2000. године које тренира Милан Ристић.
Партизанови десетогодишњаци оставили су изванредан утисак и игром и понашањем,
а прво место измакло им је за само један гол. У групи су победили Милан резултатом
2:1, Падову 3:1 и Кијево Верону такође резултатом 3:1. У финалној групи, где је играо
свако са сваким по бод систему, са Торином су играли 2:2, Удинезеом 1:1 и победили
Верону резултатом 3:1 и завршили турнир без иједне изгубљене утакмице са истим
бројем бодова као и првопласирани Торино.

Слика 4: Предпетлићи ФК Партизан

Екипа старијих кадета Партизанове школе фудбала дечаци рођени 1994.
године традиционално учествовали су на међународном фудбалском турниру „NEREO
ROCCO” у Фиренци. На турниру су учествовале четири стране екипе – Динамо Загреб,
Ујпешт Дожа, једна репрезентативна селекција Аустралије и Партизан и италијанске
екипе из те регије - Емполи, Фиорентина, Сијена, Ливорно, Пиза и други. Партизанови
кадети освојили су прво место победивши Фиорентину у финалу резултатом 1:0.
Поред пехара за прво место освојили су и пехар за фер плеј, а Партизанов играч
Никола Нинковић проглашен је за најбољег стрелца турнира са 4 погодка. Треба
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нагласити да је ово можда чак и најбоља селекција у Партизановој школи фудбала. Од
самог почетка заузима водећу позицију на свим такмичењима. Осморо дечака из ове
екипе наступа за кадетску репрезентацију Србије. Тренер екипе је Звонко Поповић.

Слика 5: Кадети ФК Партизан на турниру у Фиренци

Слика 6: Никола Нинковић ФК Партизан- проглашен за
најбољег стрелца на турниру у Фиренци

5. МЕНАЏМЕНТ ШКОЛЕ ФК ПАРТИЗАН
Спортски менаџмент предвиђа кретање и тенденције спортског развоја,
планира опште услове за развој селекције и других комплементарних области у
спорту. Организује ресурсе, процесе и функције, обезбеђује високо креативан
стручно-спортски рад и остварује политику развоја људских ресурса, организује
пословну функцију, обезбеђује комуникацију, координацију, мотивацију и елиминише
деструктивне конфликте, контролише процесе и целокупни систем.
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5.1. Стратегија школе ФК Партизан
Први корак у процесу стратегијског планирања у спортским организацијама је
процењивање тржишта.
Спортске организације зависе од својих спортиста, гледалаца, приредби,
спонзора. Пре него што се приступи процењивању тржишта, важно је да се сачини
пажљива процена сопствене делатности и њених циљева.
Мисија се може дефинисати каo термин који се односи на индетификовање
садашње и будуће делатности спортске организације.
Мисију спортске организације треба схватити као примарни циљ. Мисија даје јасну
дефиницију шта треба да се постигне и како најбoље да се то оствари. Менаџмент
спортске организације мора да одреди крајњу сврху и посебне циљеве своје
активности.
Фудбалски клуб Партизан је самостална спортска организација, која има
спортисте, основана и организована у облику удружења, са неодређеним веменом
трајања, ради обављања спортских активности у области фудбалског спорта и
остаривања циљева и задатака.
ФК Партузан основан је 4. октобра 1945. године.
Основни циљеви ФК Партизан:
1.
Постизање врхунских спортских резултата у свим нивоима такмичења, од
школских до највиших домета у европском такмичењима.
2.
Као клуб врхунских спортских циљева ФК Партизан ће настојати да се они
остварују као чисте спортске тежње, кроз унапређивање спортских способности својих
фудбалера.
3.
Јасни циљеви и одлучност како да се дође до њих, обавезује ФК Партизан,
на стварање друштвених, материјалних и стручних услова за омасовљавање
фудбалског спорта и стварање јаких такмичарских екипа из те широке базе.
4.
До врхунских спортских резултата се стиже овладавањем фудбалском
вештином, али и јачањем спортског духа олимпизма, фер плеја, као и за
одстрањивање из спорта свих девијација попут допинга, лажирања и насиља у спорту.
5.
Остваривање овако високих спортских амбиција, као и формирање
личности високих моралних вредности, захтевају јаку материјалну базу, па ће се ФК
Партизан прилагођавати савременим условима пословања и развијати своју
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привредну делатност, поштујући у том домену не само законитости већ и принципе
фер односа у пословању и на тржишту.
Партизанова омладинска школа фудбала обухвата све селекције Клуба које
према важећим фудбалским прописима спадају у млађе старосне категорије.
Званични назив омладинске школе фудбала је: Омладинска школа фудбала ФК
Партизан Белин Лазаревић Надовеза.
Фудбалери селекција омладинске школе ФК Партизан имају статус спортиста
аматера.
Основни циљ Партизанове школе фудбала у раду са најмлађима је стварање
фундамената. Деца се усмеравају да се такмиче сама са собом, односно да се увек
труде да достигну самог себе - свој просечни учинак. Уколико достигне самог себе,
резултати ће дoћи – сами од себе. Мерило успеха тренера млађих категорија је,
колико је из генерације створио играча за први тим и репрезентацију.

5.2. Организација школе ФК Партизан
Стручни и организациони део посла у Омладинској школи воде: директор,
секретар, скаут, тренери и економи.

Слика 7: Руководиоци школе фудбала ФК Партизан

Директор Омладинске школе ФК Партизан организује и координира стручни
рад у свим селекцијама омладинске школе, предлаже планове и програме стручног
рада селекција омладинске школе, оцењује резултате рада спортских стручњака
ангажованих у омладинској школи, извештава Управни одбор и Спортског директора
о резултатима селекција омладинске школе и непосредно, уз тренере појединих
селекција одговара за њих.
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Секретар Омладинске школе ФК Партизан обавља административне послове,
сарађује са Фудбалским савезом Београда и Фудбалским савезом Србије, обавља
целокупну организацију утакмица и разних турнира.
Скаут - спортски кординатор у Омладинској школи ФК Партизан прати све
фудбалере у свим селекцијама у Партизановој школи фудбала, а и фудбалере осталих
школа фудбала, у Београду и у унутрашњости. Уз консултацију са директором и
тренерима школе фудбала врши селекцију најталентованијх фудбалера.
Фудбалски тренери у Партизановој школи фудбала представљају изузетне
фигуре у целокупном тренажном процесу. Сви они су врхунски стручњаци који
решавају актуелне задатке у смислу успешне припреме фудбалског тима и играча.
Стално се усавршавају и едукују, стваралачки примењују методске поступке,
проналазе решења за нове фудбалске игре и унапређење тренажног процеса.

Слика 8: Kaдети ФК Партизан
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Подаци о тренерима у омладинској школи ФК Партизан:
Име и презиме тренера: Слађан Шћеповић
- Година рођења:
1965.
- Укупан тренерски стаж: 10 година
- Знање страних језика: енглески језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради у клубу: омладинци

Име и презиме тренера: Звонко Поповић
- Година рођења:
1961.
- Укупан тренерски стаж: 13 година
- Знање страних језика: енглески и француски језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради у клубу: кадети
Име и презиме тренера: Иван Костадиновић
- Година рођења:
1972.
- Укупан тренерски стаж: 15 година
- Знање страних језика: енглески језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради у клубу: млађи кадети
Име и презиме тренера: Илија Завишић
- Година рођења:
1952.
- Укупан тренерски стаж: 20 година
- Знање страних језика: немачки језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради у клубу: пионири
Име и презиме тренера: Игор Спасић
- Година рођења:
1972.
- Укупан тренерски стаж: 8 година
- Знање страних језика: Енглески језик
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- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради у клубу: млађи пионири
Име и презиме тренера: Дарко Тешовић
- Година рођења:
1970.
- Укупан тренерски стаж: 6 година
- Знање сраних језика: грчки језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради: петлићи

Име и презиме тренера: Драган Кецман
- Година рођења:
1963.
- Укупан тренерски стаж: 14 година
- Знање страних језика: енглески језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради: предпетлићи 1999. годиште
Име и презиме тренера: Милан Ристић
- Година рођења:
1981.
- Укупан тренерски стаж:
3 године
- Знање страних језика: енглески језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер
- Селекција са којом тренер ради: предпетлићи 2001.и 2002. годиште
Име и презиме тренера:Предраг Јушић
- Година рођења:
1959.
- Знање страних језика: енглески и немачки језик
- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: тренер голмана
- Селекција са којом тренер ради: голмани свих селекција
Партизанове школе фудбала
Име и презиме тренера: Миша Филиповић
- Година рођења:
1969.
- Укупан тренерски стаж: 15 година
- Знање страних језика: енглески језик
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- Тренерска квалификација: завршена виша тренерска школа
- Функција у стручном раду у клубу: опште физичко образовање
- Селекција са којом тренер ради: све селекције Партизанове школе
фудбала

5.2.1. Организациона структура
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПАРТИЗАН
лого

СКУПШТИНА

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

УПРАВНИ ОДБОР
Председник У.О.
Чланови У.О.

РУКОВОДЕЋА СТРУКТУРА
1. ГЕНРАЛНИ СЕКРЕТАР
2. СПОРТСКИ ДИРЕКТОР
3. ДИРЕКТОРИ СЕКТОРА
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СЕКТОРИ
1. СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛОВАЊА
2. МАРКЕТИНГ СЕКТОР
3. СТРУЧНИ ШТАБ
4. ШКОЛА ФУДБАЛА
5. РАДНА ЈЕДИНИЦА СТАДИОН
6. СПОРТСКИ ЦЕНТАР ТЕЛЕОПТИК

СЕЛЕКЦИЈЕ У ПАРТИЗАНОВОЈ ШКОЛИ ФУДБАЛА
СЕЛЕКЦИЈЕ У ПАРТИЗАНОВОЈ ШКОЛИ ФУДБАЛА

Селекција се врши у неколико фаза:
Прва фаза је основна селекција , спроводи се у периоду између 10 и 11 године
живота. Обухвата селекционисање потенцијалних фудбалера на основу педагошког
посматрања великог броја учесника.
Појединци који покажу задовољавајући смисао за игру и очити физички
потенцијал, укључују се у организовани рад у клубу, што представља другу фазу
селекције.
Даље напредовање појединаца заснива се на њиховој успешности у појединим
узрасним категоријама, јер на развој фудбалера у различитој мери и у различито
време подједнако утичу физичка, техничка, тактичка и теоретска припрема.
Око четири стотине талената од десете до осамнаесте године у Партизановој
школи фудбала, сврстаних према узрасту свакодневно савладава азбуку фудбала, а
притом се води рачуна о одрастању и формирању, учењу и спортском духу.
Шест селекција имају своја такмичења:
1. Омладинци
2. Старији кадети
3. Млађи кадети
28

4. Старији пионири
5. Млађи пионири
6. Петлићи
Омладинци, старији и млађи кадети и старији пионири такмиче се на нивоу
Фудбалског савеза Србије, млађи пионири и петлићи на нивоу Фудбалског савеза
Београда. Четири најмлађе генерације, предпетлићи тренирају и играју пријатељске
утакмице, и разне турнире али немају званична такмичења.

Слика 9: ФК ПАРТИЗАН Селекција омладинаца

Слика 10: ФК ПАРТИЗАН Селекција кадета
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Слика 11: ФК ПАРТИЗАН Селекција млађих кадета

Слика 12: ФК ПАРТИЗАН Селекција пионира
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Слика 13: ФК ПАРТИЗАН Селекција млађих пионира

Слика 14: ФК ПАРТИЗАН Селекција петлића
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Слика15: ФК ПАРТИЗАН Предпетлићи, дечаци рођени 1999. године

5.2.2. Програм рада школе фудбала
Формирање висококвалитетних фудбалера је дуготрајан и строго организован
процес, који траје 8 па чак и до 10 година. Припрема младих фудбалера има своје
спечифичности које нужно морају да се поштују. Познато је да задаци фудбалске
школе имају шири карактер и то:
1.
2.
3.

да обезбеде хармоничан развој
ојачају здравље и отпорност организма
изврше спортску припрему за сениорску категорију.

Неопходно је постепено увођење у спорт, уз доследно поштовање принципа.
Планирање је један од битних елемената управљања тренажним процесом. Под
управљањем се подразумева превођење система из нижег у више стање.
За сваку етапу тренинга треба утврдити :
1. циљ тренинга
2. разрада методике контроле стања и промена
3. средства и методе за оптимално спровођење тренинга

Планирање тренига може бити:
перспективно,
текуће и
оперативно.
ПЕРСПЕКТИВНО, ОПШТЕ И ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАЊЕ
У овом начину планирања постоји неколико етапа које обухватају период од 48 година. За сваку такмичарску годину треба одредити :
1.
2.
3.
4.
5.

Циљ и задатке
Техничко-тактичке показатеље
Карактер и обим тренажног процеса
Начин комплетирања екипе
Систем медицинске и педагошке контроле, место, време такмичења, опрема и
остало.
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Текуће планирање је планирање за једну годину, период етапу. У оквиру овог
планирања обрађују се задаци, средства, методе рада и др.
Годишњи циклус планирања садржи припремни период и прелазни период.
Оперативно планирање садржи планирање тренажног процеса за месец,
седмицу или један дан.
ПЛАН ТРЕНИНГА ПО КАТЕГОРИЈАМА
Максимални резултати могу се постићи, након 6-8 година добро организованог
систематског рада. Са млађим селекцијама се не примењују методе рада као са
одраслима. Потенцијална способност се развија, усавршава, али и чува за онај период
када ће бити највећа и најпотрeбнија.
Припрема младих фудбалера дели се у три циклуса при чему ће се у сваком од
њих створити база за следећи циклус:
Општа припрема
У овом циклусу првенствено се користе средства којима се обезбеђује
свестрана физичка припрема, унапређује и јача здравље и хармоничан развој,
овладава разним врстама навика и умећима у фудбалу. Фудбал се углавном
упражњава као игра, а надметањем треба развијати такмичарски дух. Превасходни
задатак у овом периоду односи се на формирање кретних навика, уз доследно
поштовање принципа и узрасне могућности.
Општа специјална припрема
Односи се на развој и усавршавање потенцијалних способности кандидата у
техничко-тактичном погледу, док се у погледу физичке спремности тежи свестраности.
Садржај тренинга и избор средстава и метода рада је одређен. Вежбе треба да буду
комплексне, да развијају осећај за лопту и буде кретне навике.
Специјална припрема
Задатак у овом периоду је да фудбалер покаже максималне резултате. Број
вежби које су се примењивале за развој или усавршавање технике, тактике и
кондиције сужава се, а у даљој припреми примењују се искључиво ситуационе вежбе.
Узрасне категорије фудбалера 9-11 година (предпетлићи)
У овом узрасту доминира игра. Анимација деце, издвајање кроз игру
најталентованије деце у талентовану групу основни су критеријуми којима руководи
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тренер у раду са овим узрастом. Селекција у овом узрасту ради се кроз смисао за игру
и психомоторичке способности детета. Интервали рада и одмора су кратки и мења се
избор вежби. Овај узрасни период је период завршне обуке, где већ при крају треба
да доминирају ситуациони захтеви игре са полуактивним и активним противником.
Тежиште рада своди се на корекцију кретања и на интезивно изучавање техничких
елемената. Рад са лоптом и одређени програм гимнастике и даље чини основни део
програмског садржаја.
Узрасна категорија фудбалера 12 година (петлићи)
У овом узрасту способност кoнценрације на задатке и њихову реализацију је
велика. Психофизичке способности у овом узрасту имају највиши раст. То се највише
односи на брзину, издржљивост и окретност. Код деце од 12 година доминира игра и
обука. На плану игре инсистира се на глобаним тактичким захтевима у игри. У обуци
се разликују три правца на техничко-тактичном плану:
1. формирање структуре покрета за ударац стопалом, за ударац главом, примање
лопте
2. сарадња 2, 3 и више играча кроз паралелне, дијагоналане и вертикалне односе
играча и лопте,
3. наставне игре (увод, вођење лопте, шутирање лопте, дуел игра, одкривање и
додавање, ударац главом, варијанте игре)

Узрасна категорија фудбалера 13-14 година (пионири)
У узрасту деце 13-14 година битно је да тренер у педагошком домену осећај
несигурности код играча компезује осећајем поштовања, потребно је да прикрије
строгост због опште осетљивости. Пубертет не треба третирати као период кризе већ
се због телесних промена и емоциoналне нестабилности уводе у тренинзима новине
комплексних техничко-тактичких вежби. На техничко-тактичном плану инсистира се на
понављању техничко-техничких вежби са постепеним увођењем комлекснијих и
захтевнијих вежби.
(увод, дриблинг, вођење лопте, колективна игра, шут на гол, ударац главом, 1 на 1,
тренинг голмана, техника метода станица, техника мотивационе игре, вежбе
истезања)
Узрасна категорија фудбалера 15-16 година (кадети)
Ово је период где радни програм иде према оптималном оптерећењу, са
циљем техничко-тактичког, физичког и психичког усавршавања дотадашњих
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изграђених и усвoјених елемената фудбалске игре. Утицај на експлозивну снагу и
брзинску издржљивост спроводи се дозирано и са оптималним оптерећењима.
Најталентованији играчи, и кадети и омладинци имају индивидуални рад током целе
такмичарске сезоне са циљем уклањања недостатака и усавршавањем добрих
индивидуалних страна. Рад је усмерен на техничко-тактичном плану са дозираним
укључењем кондиционог фактора вежби.
Узрасна категорија фудбалера 17-18 година (омладинци)
Одликује се оптималним општим интезитетом рада, завршава се селективни
избор и чини почетак укључивања омладинаца у сениорски програм рада. У овом
периоду посебна пажња обраћа се на даровите омладинце, који поседују виши ниво
(како физичких тако и техничко-тактичких способности) од својих вршњака, и на тај
начин се благовремено укључују у рад са сениорима. Врши се упознавање постојећих
разлика између њихове дотадашње игре и у сениорском узрасту (кадети и омладинци
- увод, техника, групна тактика, екипна тактика, рад по станицама).

5.2.3. Методе тренинга у Партизановој школи фудбала
За развој моторичких способности фудбалера користи се интервална метода
рада, која се ослања на пуну контролу играча на тренингу. Може се и користити
кружни метод рада са варијантама непрекидног рада, када фудбалер извршава
постављене задатке без одмора и када се даје одређени одмор после сваког
завршеног задатка.
Методе које се спроводе у спортско - трeнажном процесу у Партизановој
школи фудбала:
Метода станица ради се на радним местима (станицама), основни циљ у раду
је развој техничких способности играча.
Метода игре спроводи се на усавршавању техничких елемената, користећи
помоћне игре лоптом у игру и целини у једноставнијим и сложенијим формама.
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Ситуациони метод примењује се када се ради на организовању игре по
линијама или странама тима, припрема појединаца за предстојећу утакмицу,
прилагођавање екипе на посебне услове и специфичне ситуације везано за игру своје
или противничке екипе... Овај метод тренинга користи се са селекцијом омладинаца.
Такмичарски метод - провера физичке и техничке припремљености. Користи
се у предтакмичарској и почетком такмичарске фазе или када се екипа припрема за
турнирско такмичење од неколико узастoпних утакмица.
Примењујући поменуте методе у индивидуалном, групном и колективном
облику рада са фудбалерима, води се рачуна о самој организацији рада и њеним
облицима, да би у раду имали потпуни успех.
Jедна oд програмских aктивности Партизанове школе фудбала ,,Пројекат
кампова’’.
Фудбалски клуб Партизан организује кампове своје школе фудбала. Циљ
организовања кампова је да знање и искиство у раду са младима на овај начин уступи
доступним дечацима који озбиљно желе да се баве фудбалом. Кампови се одржавају
на Златибору, Јахорини, Марибору и у Херцег Новом.
Одабрани дечаци бораве седам дана у најбољој школи фудбала у региону,
раде према концепту и програму Омладинске школе ФК ПАРТИЗАН.
Сваки полазник кампа обавља тест физичке способности, добија комплетну
спортску опрему Фудбалског клуба Партизан, такође и званичан сертификат
Партизанове школе фудбала. Тест тренинг обавља се у Спортском центру “
ТЕЛЕОПТИК”.
Здрав начин живота, физичку и психичку припрему адолесцената, дружење,
стварање познанства, могућност за најбоље полазнике да буду изабрани…
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Слика 16: Фудбалски камп Марибoр

Пример програма рада за камп ФК Партизан:
Први дан : долазак на камп, смештај и подела опреме, поподне игра на два гола.
Други дан:
Пре подне:
-

10 минута жонглирање
5 минута вежбе истезања
Координација 10 минута
Техника удараца по лопти у ваздуху 15 минута
Игра на два гола 15 минута
Завршни део тренинга истезање 5 минута

После подне:
-

загревање, ударци по лопти у ваздуху у кругу 15 минута
ударци по лопти на тлу у паровима 15 минута
игра на два гола 25 минута
завршни део тренинга, истезање 5 минута

Трећи дан
Пре подне:
- 15 минута загревање, жонглирање лопте са пријемом на тло
- Агилност 10 минута
- Праволинијско вођење лопте 15 минута
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- Игра на два гола 15 минута
- Завршни део тренинга 5 минута
После подне:
- Загревање 10 минута
- Игра на два гола 2x20 минута
- 10 минута завршни део тренинга
Черврти дан
Пре подне:
- Загревање, жонглирање са спуштањем лопте на тло са вођењем
лопте после спуштања 15 минута
- Техника трчања (докорак, прекорак, закорак, плес) 10 минута
- Криволинијско вођење лопте 15 минута
- Игра на два гола 15 минута
- Завршни деo тренинга истезање 5 минута
После подне:
- Загревање, вођење лопте са вежбама обликовања 15 минута
- Агилност (промена правца, скоком са једне а доскоком на другу
ногу) 10 минута
- Дриблинзи 15 минута
- Игра на два гола 15 минута
- Завршни део тренинга 5 минута

Пети дан
Пре подне:
- Загревање са лоптом кроз вођење 15 минута
- Техника извођења аута 5 минута
- Техника одузимања лопте 15 минута
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- Игра на 2 гола 2 минута
- Завршни део тренинга 5 минута
После подне:
- Загревање 10 минута
- Игра на 2 гола 2x20 минута
- Завршни део тренинга 10 минута
Шести дан
Пре подне:
-

Загревање, пас-пријем са вежбама обликовања 15 минута
Пас-пријем са дуплим пасом и ударцем на гол 15 минута
Игра на два гола 15 минута
Завршни део тренинга 5 минута

После подне:
-

Загревање, жонглирање са пријемом лопте у ваздуху 15 минута
Ударци на гол из жонглирања са и без пријема 20 минута
Игра на два гола 20 минута
Завршни део тренинга 5 минута

Седми дан:

Игра на два гола пре и после подне

Осми дан:

Додела диплома и одлазак са кампа
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5.2.4. Инфраструктура
Слика 17: Стадион Фудбалског клуба “ПАРТИЗАН”

Стадион ФК ПАРТИЗАН је објекат са најдужом спортском традицијом у Србији.
Непосредно по завршетку великог рата, започета је изградња стадиона. 1949. године
одиграна је и прва утакмица у квалификацијама за Светско првенство између
тадашње Југославије и Француске резултатом 1:1.
До данас стадион Партизана угостио је десетине највећих клубова света и
најјачих репрезентација. Део је светске и европске историје фудбала.
У складу са захтевима међународне фудбалске асоцијације извршена је
реконструкција стадиона. Реконструисано је гледалиште, уграђена су седишта,
проширени пролази за улазак и излазак публике, монтирана савремена опрема, па је
тиме гледалиште од 55 000 места сведено на 32 710 места и сада одговара свим
прописима и условима.
Терен: 105 x 68
Капацитет: 32 710 места за седење, 30 редова и 30 улаза и излаза за публику
Највиша кота: 21м
Најудаљеније коте гледалишта: по дужини север-југ: 236м, по ширини исток-запад
150м.
Светло: 1.200 лукса (опрема Philips)
Слика 18: Спортски центар “ТЕЛЕОПТИК”
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На површини од десет хектара у западном делу Земуна налази се спортски
центар “ПАРТИЗАН-ТЕЛЕОПТИК”. По функционалности, архитектонским решењима,
савременој опреми, по материјалима који су уграђени спада у објекте највише
вредности. Ту је база за тренинге и припреме свих погона ФК ПАРТИЗАН.
Спортски центар располаже са :
- Седам идеалних травнатих терена
- 2 терена са вештачком травом последње генерације
- Сви терени су осветљени
- Централна зграда је укупне површине 4.000 квадратних метара
- У сутурену је сауна и теретана са најсавременијом опремом, оставе, сала за
забаву (билијар, пикадо, стони фудбал…)
- У приземљу се налази ресторан са терасом
- На спрату је савремено опремљен медицински блок за физикалну, кинези и
хидро терапију
- На спрату се налази и сала за састанке, сала за пријем гостију,
административни блок, просторије Управе Партизана и Телеоптика
- Зграда има 19 апартмана (14 двокреветних и трокреветних за играче и 5 за
стручни штаб)
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- У поткровљу је просторија са терасом за дневни боравак фудбалера
- Кухиња која располаже са најсавременијом опремом и стручном контролом
специјалиста за исхрану.

Слика 19: Једна од утакмица у спортском центру Телеоптик

Спортски центар “ПАРТИЗАН-ТЕЛЕОПТИК’’ посетиле су многе светске личности
из света спорта (председник УЕФА Мишел Платини), говорећи са одушевљењем о
спортском центру и да ка томе треба тежити.

Слика 20: Просторије на стадиону ФК Партизан
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Слика 21: Панорама стадиона ФК Партизан

Слика 22: Стадион уочи утакмице

Слика 23: Спољашњи изглед стадиона
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Слика 24: Зграда спортског центра Партизан-Телеоптик

5.2.5. Финансирање
Свакако неизбежна ставка сваког система су финансије, тј. финансијски
менаџмент. Финансијски менаџмент има за циљ да обезбеди новчана средства
потребна за трајање и развој спортске организације. Тачније речено менаџмент
спортске организације треба да успостави баланс у начину прибављања финансијских
средстава и као, најбољи и најуспешнији пример да се примени у стратегијском
деловању на развој спорта и остваривање врхунских резултата.
Способност плаћања доспелих обавеза – ликвидност организације , општа је
претпоставка успешног финансијског менаџмента. Финансијски менаџмент спортске
организације ослања се на фискалну, рачуноводствену и економску технику.
За спорт је специфично да већину чине непрофитно орјентисане организације,
што доприноси да се менаџмент у њима орјентише упрошћеним принципима
финансија. Из више разлога да би се лакше пословало потребно је наћи решење где
ће поред редовног буџетског, кроз адекватна деловања и пројекте створити се и
редовно небуџетско финансирање (МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ)
Финансијски менаџмент у спорту обухвата следеће економске активности:
склапање уговора, посредовање,
исплата плата, трошкови наплата фондова,
добијање на располагање локација (давање у закуп) плаћање различитих пореза...
За успешан финансијски менаџмент спортске организације неопходно је да
менаџери успешно комуницирају са финансијским сектором (шефом рачуноводства) –
ослањање на рачуноводство.
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Најмање што је за успeшан финансијски менаџмент потребно је да се обезбеди
регистровање прихода и расхода. Маркетинг сектор у великој мери треба да
допринесе јачању и повећању прихода и стварање профита.
Сигурно најважнија ставка у финансијском деловању једне спортске
организације је концентрисање њеног менаџмента на прибављање новчаних фондова
за реализацију спортско-пословних циљева. Тај процес у тесној вези треба да
реализују финансијски и маркетинг сектор.
За успешно финансирање једног спорта потребно је утврдити и позиционирати
се на спортском (резултатима, спортским потенцијалина) и тржишном (пројекти)
плану како би се добила почетна слика о могућности стварања материјалних добара.
Без процене вредности и израде финансијског плана немогуће је почети било коју
активност усмерену на стратегијски развоја
Финансирање свих видова спорта (такмичарски, рекреативни, школски, спорт
особа са инвалидитетом…) као и осталих сегмената спорта (спортска инфраструктура,
издаваштво, дијагностика…), један је од најзначајнијих делова у изради стратегије
развоја спорта.
Партизанова школа фудбала финансира се преко Фудбалског клуба
“ПАРТИЗАН”. Клуб даје значајна средства за омладинску школу.

Фудбалски клуб стиче средства из следећих извора:
- Продаја улазница
- Привредна делатност ако је то
допуштено вазећим прописом
- Од
економско-пропагандне
делатности
- Маркетинг
- Чланарина и донације
- Поклoни и спонзорски прилози
- Израда и продаја сувенира
- Закупнина
- Улагање капитала
- Камате и дивиденде
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5.3. ФУНКЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА
Функције менаџмента (у спорту) су:
1. ПЛАНИРАЊЕ – постављање организацијских циљева и разрада стратегија
њиховог остваривања, предвиђања будућности у којој ће се одвијати остваривање тих
циљева, разрада циљева.
2. ОРГАНИЗОВАЊЕ – расподела рада на узајамно зависне учеснике активности,
груписање чланова организације за специјализоване послове.
3. КАДРОВАЊЕ – додељивање правих људи на предвиђене активности/послове
путем квалификација/обучености неопходних за поједине активности.
4. РУКОВОЂЕЊЕ – мотивисање свих чланова организације на постизање високе
продуктивности путем сарадње и извршавања добијених упутстава
5. КОНТРОЛИСАЊЕ – праћење остваривања циљева, исправљање одступања која
излазе изван утврђених стандарда.
5.3.1. Спортско тржиште
У изградњи спортског тржишта, учествују непосредни учесници у спорту:
спортисти, клубови, тренери, менаџери, навијачи, као и средства масовног
информисања (СМИ). Медији играју велику улогу.
За спорт је важно да се под плаштом потрошача појављују појединци, групе
људи и организације. Значи да спортско тржиште одређују појединци, групе људи и
организације, код којих постоји потреба и идеја о куповини или продаји производа
роба, идеја, услуга, програма и других величина спортског и другог порекла, из
унутрашњег и спољашњег окружења индустрије спорта, потврђених маркетинг
понудама.
Ако се стави акценат на идентификовање група учесника на спортском
тржишту, посебно учесника на потрошачким тржиштима из позиције индустрије
спорта и његовог окружења, разликујемо:

1.
Тржиште потрошача из позиције спољашњег окружења индустрије
спорта а кога чине:
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o
Спортски аудиторијум – навијачи, гледаоци, примаоци спортских
информација преко средстава масовног информисања (СМИ) и сви други који имају
потребе за спортским производом из унутрашњег окружења индустрије спорта;
o
Компаније оглашивача и спонзора – компаније и појединци који имају
потребу куповине права рекламних услуга, која се налазе у рукама спортских
организација, спортиста и организатора спортских такмичења;
o
Средства масовних информација – компаније које имају потребу
куповине искључивих права медијског приказивања, односно куповине ТВ преноса
спортских догађаја и права на рекламне услуге;
o
Привреда и трговина – компаније које имају потребе куповине права
на производњу и продају производа лиценциране спортске марке и њених делова,
чије право држи спортска организација, организатор спортских догађаја или
спортиста;
o
Маркетинг и менаџерске агенције – компаније и појединци, који се
појављују као посредници куповине рекламних и лиценцних права, права на продају
спортских производа а врло често појављују се и као купци ТВ права;
o
Спортске организације – друштва и клубови, који имају потребу
куповине спортиста ради допунске селекције својих екипа.
2.
Тржиште потрошача из позиције унутрашњег окружења индустрије
спорта а кога образују:
o
Партиципанти – непосредни учесници спортских активности –
спортисти, тренери, спортске организације, спортски објекти, фитнес и рекреациони
центри, који имају потребе куповине производа из спољашњег окружења индустрије
спорта, кога чине произвођачи спортске опреме, реквизита, одеће и обуће. Куповина
опреме за спортску организацију значи да она наступа на тржишту индустријског
усмерења, које служи за набавку оних производа који се користе за производњу
нових прозвода и услуга и који се изнајмљују или продају другим потрошачима. У
овом случају, спортска организација са присутношћу опреме или роба индустријског
усмерења учествује у даљој производњи својих спортских производа, преко
рекреативних и фитнес услуга или преко побољшања услова вежбања и такмичења
спортиста а тиме омогућава достизање спортских резултата вишег нивоа.
o
Спортски аудиторијум – активни и пасивни примаоци спортских
информација, појединци, који имају потребе у куповини производа/услуга
прозвођача, нпр. спортске опреме, обуће, одеће и других реквизита а такође и
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производа које нуде компаније спонзора и оглашивача, једном речју производа из
спољашњег окружења индустрије спорта.

6. ЗАКЉУЧАК
Овај рад је својеврсни приказ настанка, развоја, функционисања и менаџмент
процеса у Партизановој школи фудбала. Ако се осврнемо на изложени материјал,
одмах ћемо видети колико је менаџмент у спорту компликован и комплексан посао.
Стручност, знање, образовање,људске особине уз велико познавање спорта су
неопходни фактори менаџерског успеха.
Јасно нам се ставља до знања да је припрема младих играча да постану
врхунски фудбалери, способни да креативно играју у свом клубу, да презентују своју
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земљу на међународном нивоу није једниставан, већ обиман и комплексан
педагошки прицес. Основа тог процеса базирана је на чињеници да су настале
промене у савременој фудбалској игри, као и на континуираном упознавању са
најновијим достигнићима у методици припреме фудбалера. Ту улогу Партизанова
школа фудбала поверила је стручњацима, тренерима и поставила захтеве да школује
савремене фудбалске стручњаке за рад са млађим категоријама.
Решавање актуелних задатака, у смислу успешне припреме фудбалског тима и
играча може да остварује само стручњак који поседује осећај за одкривање новог,
који се стално образује и усавршава.
Једна од најважнијих црта савременог трнера је педагошки таленат, који му
омогућава да формира код младих играча жељу и способност да испољава
максималне вољне особине на трнингу и игри.
Партизанова школа фудбала у стању је да увек ствара подмлађени потенцијал,
велике и врхунске играче, који ће учинити да буде најбоља у свом окрижењу, а и шире
у такмичарској борби за лидерску позицију.

7. ЛИТЕРАТУРА

1.

Фудбалски клуб Партизан: Партизанова школа фудбала

2.

Фудбалски савез Југославије: Југословенска школа фудбала

3.

Мр Милорад Живановић: Менаџмент спортских клубова и
савеза
51

4.

Проф. Др Томић Милан: Основи спортске организације

5.

www.partizan.rs

8. РЕЧ АУТОРА
....... Пре свега зато што су ме прихватили, омогућили да знања из теорије применим у
пракси, својом публикацијом учинили да овај рад буде потпунији захваљујем се:
Мр Марку Комарову
Директору Омладинске школе ФК Партизан Недељку Костићу
Секретару Омладинске школе ФК Партизан Драгану Шушњару
Тренеру селекције млађих кадета ФК Партизан Ивану Костадиновићу
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Тренеру селекције петлића ФК Партизан Дарку Тешовићу
Члану савета Омладинске школе ФК Партизан Драгану Вуловићу
Немањи Илићу ЈСД Партизан
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