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Сажетак: Популарност спорта, а посебно фудбала, инспирисала је велики број научника, академија, 
институција, института, спортских и научних удружења, да се озбиљно баве проучавањем менаџмента у 
спорту. Основна поставка овог рада јесу разматрање и анализа теоријског и практичног искуства 
модерног менаџмента професионалих фудбалских клубова у односу на менаџмент као 
мултидисциплинарну научну област широке практичне примене у свим сферама друштва. Хипотеза која 
се може поставити гласи: Менаџмент професионалних фудбалских клубова утемељен је на теоријским и 
практичним принципима модерног менаџмента. У раду се најпре разматрају постављени модели 
модерног менаџмента, а затим анализирају модели менаџмента типичних европских фудбалских 
клубова. На крају се упоређују сличности и разлике, као и евентуални међусобни утицај и предвиђања о 
будућим трендовима. 
Кључне речи: менаџмент, професионални клубови, фудбал. 
  

Abstract: The popularity of the sport, especially football inspired a large number of scientists, academia, 
institutions, institutes, sports and scientific societies that be seriously concerned with the study of sport 
management. The aim of this paper is to review and analyze the theoretical and practical experience of modern 
management profesional football clubs in relation to the management as a multidisciplinary scientific field wide 
practical application in all spheres of society. Therefore, the following hypothesis can be tested:„Management of 
professional football clubs is based on the theoretical and practical principles of modern management“. The 
paper first discusses the set of modern management models, and the models of management typical of 
European football clubs. At the end are compared similarities and differences, as well as any mutual influence 
and predictions about future trends. 
Keywords: management, professional clubs, football. 

Увод     

Модеран менаџмент професионалних фудбалских клубова има корене у 

менаџменту компанија, корпорација и приватних и јавних организација. 

Историјски, савремени менаџмент је настао као потреба развоја модерног 

капитализма, индустријализације и напретка друштва. С теоријског аспекта, 

радови Тејлора, Фајола, Вебера, затим Фолетове у XIX веку, а затим, средином 

XX века, научни и практични доприноси Деминга, Аснофа, Адера, и посебно 

Дракера, омогућили су примену и развој модерних теорија управљања, односно 
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менаџмента. Менаџмент је свакако постао део практичних потреба и спортских 

организација, као и стручна помоћ научника из разних друштвених грана: 

економије, филозофије, организације, психологије, комуникације… 

Родоначелник менаџмента у спорту, проф. Сајмон Ротенберг, с Универзитета у 

Чикагу, први је у својим радовима разматрао односе спорта и економије. У раду 

под називом „The Baseball Players Labor Market“ анализирао је присуство 

талентованих играча у тиму и ефекте повећања профита који тим остварује. 

Теоријским питањима менаџмента у спорту бавили су се и Волпићели, Нол, 

Скали, Бурдије, Посијело, Калве. У домену фудбала значајан допринос су дали 

Питер Слоун, економском анализом тржишта радне снаге – фудбалера, 

професори Владимир Андреф са Сорбоне и Стефан Шимански с Такана пословне 

школе Краљевског колеџа у Лондону, јер су 2006. године у књизи Handbook on 
the Economics of Sport прикупили и објавили релевантне студије и радове 

значајних аутора из области спортског менаџмента, као и Егон Франк у домену 

власничких права, трансфера и економије фудбала, Гартнер и Померон у 

студијама о навијачу као хомо економикусу, и други. У домаћим оквирима 

свакако је потребно навести радове М. Томића Спортски менаџмент и Ј. 

Шурбатовића Менаџмент у спорту, те Н. Максимовића и А. Раича Спортски 
менаџмент. Популарност спорта, а посебно фудбала, инспирисала је велики број 

научника, академија, институција, института, спортских и научних удружења, да 

се озибиљно баве проучавањем менаџмента у спорту. Овде се могу поменути 

стручни часописи као што су Journal of Sport Economics, American Economic 

Review, Journal of Political Economy, International Journal of Sports Marketing and 

Sponsorship, итд. Основна поставка овог рада је разматрање и анализа теоријског 

и практичног искуства модерног менаџмента професионалих фудбалских 

клубова у односу на менаџмент као мултидисциплинарну научну област широке 

практичне примене у свим сферама друштва. Хипотеза које се може поставити 

гласи: Менаџмент професионалних фудбалских клубова утемељен је на 

теоријским и практичним принципима модерног менаџмента У раду се најпре 

разматрају постављени модели модерног менаџмента, а затим анализирају 

модели менаџмента типичних европских фудбалских клубова. На крају се 

упоређују сличности и разлике, као и евентуални међусобни утицај и предвиђања 

о будућим трендовима.  

1. Дефиниције и модели менаџмента  

Полазиште за дефинисање менаџмента у фудбалу може да буде следећа 

дефиниција: „Спортски менаџмент је свака комбинација вештина које се односе 

на планирање, организовање, управљање, контролу, буџетирање, вођење и 

праћење једне организације или њеног дела чији се примарни производ или 

услуга односи на спорт и/или физичку акитвност“ (De Sensi, Kellley, Blanton и 

Beitel, 1990, 33). Модели менаџмента своје корене имају у корпоративном начину 

управљања и организовања, посебно због све веће комерцијализације спорта. У 

теорији и пракси се јављају два основна модела управљања, заснована, пре свега, 
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на начину финансирања, а затим на природи, типу и организацији спорта. 

Амерички модел је модел затвореног типа, картелског корпоративног понашања, 

монополског положаја, високе професионализације и концентрације квалитета 

радне снаге и финалног производа, неограничене поделе прихода, односно 

максимализације профита. Овде треба напоменути да се говори о америчком 

професионалном моделу спорта, јер постоји и колеџ и полупрофесионални спорт, 

заснован на другачијим принципима. Европски модел се може генерално 

посматрати као једна целина, мада не и јединствена, јер постоје разлике између 

британског, западноевропског, медитеранског (шпанског) и источноевропског 

модела (насталог из држвне организације). Европски је пре свега заснован на 

спортском аспекту отворености такмичења, спортског напредовања или 

испадања. 

Табела 1. Европски и амерички модел професионалних клубова и лига 

 Европски модел Амерички модел 

Циљеви 
Максимализација с 
негативним профитом 

Максимализација профита 

Структура 
Отворена лига с 
напредовањем и испадањем 

Затворена лига 

Величина 
Велики број клубова по глави 
становника 

Ограничен број клубова 

Географски положај Ограничење селидбе клуба 
Ексклузивност територије с 
франшизном мобилношћу 

Међународна такмичења 
Врло важна за клуб и 
национална такмичења 

Не постоји 

Драфт играча Не постоји Обавезна примена 

Продаја играча Продаја за кеш Ограничена продаја за кеш 

Ограничења ростера  
(број играча) 

Не постоји 
Обавезно, према стриктним 
правилима 

Подела прихода Лимитирана Неограничена 

Ограничење плата Лимитирано, али с растом Неограничено 

Присуство на берзи Дозвољено Забрањено 

Извор: Sloane P. J., 2006 

Наведени елементи значајно утичу на избор модела управљања и 

организације менаџмента клуба. Уколико се клуб посматра кроз призму модела 

Полонског – 12 фактора који утичу на једну спортску организацију (Polonsky, 

стр. 29–46), јасно је да постоји сличност између бизнис-модела било ког правног 

субјекта и фурбалског клуба: општа јавност, држава, интересне групе, медији, 

научна заједница, власници, снабдевачи, финансијске институције, запослени, 

правно-законодавни амбијент, конкуренција и купци.  

2. Власничка структура  

У овом делу рада посебно ћемо се задржати на моделима управљања 

професионалним фудбалским клубовима са аспекта власништва и организације. 

О томе је писао и Marfi (2011). Британски клубови су организовани у две форме: 

клуб који контролишу богати појединци – власници и клуб који контролишу 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Polonsky%2C+M+J
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појединици или групе партнера у бизнису. Већина енглеских клубова користи 

обе форме. Челси је, на пример, власништво богатог појединца, док су су 

Манчестер Јунајтед, Ливерпул и Арсенал власништво пословних партнера. У 

првом моделу власник сам „даје или инвестира“ новац у клуб, било да је реч о 

куповини нових играча, унапређењу инфраструктуре или развоју бизниса који 

клуб прави. Одлуке су у рукама власника, доноси их брзо и није му потребно 

одобрење нити сагласност. У случају Челсија то је и снага, али истовремено 

може бити и мана. Заитересоване групе, на пример, навијачи као део шире 

јавности или друштвене заједнице, потпуно су маргинализовани. Породица 

Глејзер у Манчестер Јунајтеду навијаче третира искључиво као конзументе, 

купце, док је Абрамович osnovao Chelsea Pitch Owners PLC, и омогућио 

представницима навијача да, на пример, ставе вето на пресељење. Типичан 

енглески клуб је регистрован као Public Limited Company PLC. Без обзира на то, 

модел дозвољава да се удели могу слободно продавати или нудити на берзи. 

Неки, као на пример Тотенхем, годинама су излистани на берзи. Манчестер 

Јунајтед такође. Модел PLC је добар за остваривање додатних прихода клубова, 

али није демократичан у процесима доношења одлука. Европски континентални 

клубови вуку корене из организовања групе грађана кроз форме удружења. Тај 

модел је дуго био доминантан, да би се с временом мењао. Типични успешни 

примери оваквог субјекта јесу најпопуларнији шпански клубови Реал Мадрид и 

Барселона. Шпански модел је заснован на власништву sociosa – чланова клуба 

који су организовани у удружења. Делегатским системом учествују у скупштини 

клуба, као највишем органу клуба, који бира председника, одобрава буџет, 

доноси одлуке о опозиву или одобрава позајмице, односно узимање кредита. 

Председник клуба обезбеђује финансијска средства, односно одговарајуће личне 

банкарске гаранције (на пример, у случају Реал Мадрида висина гаранције је 

износила 57 милиона евра), и бира свој тим сарадника, односно чланова управе. 

Поред Реала и Барселоне, још два клуба су остала на овом моделу: Атлетик 

Билбао и Осасуна, док су сви остали клубови одлуком шпанске владе 1990. 

године транформисани у SAD – Sociedades Anonimas Deportiva (еквивалент овом 

моделу у САД јесте corporation, а у Великој Британији Limited company). 

Сличан модел имају и немачки клубови настали на традиционалној основи 

организације удружења под називом eingetrager verein (e. V.). Да би се клуб 

основао, потребно је најмање седам чланова оснивача. Овом удружењу није 

потребан оснивачки капитал, нити је у обавези да објављује финансијске 

резултате. Организациона структура је потпуно слободна, осим постојања 

управног одбора. Сваки члан је равноправан и у гласању. Као пандан америчком 

моделу корпорације (или енглеском, што је пандан америчкој корпорацији, 

односно public limited company), у Немачкој су клубови постали и 

Aktiengesellschaft (AG). Карактерише их структура дуалних одбора: управни 

одбор клуба (Vorstand) и надзорни одбор клуба (Aufsichtsrat). Скупштина бира 

надзорни одбор. Сукоб интереса се решава тако што чланови надзорног одбора 

не могу бити чланови управног одбора. Немачки закон прописује да чланови 
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надзорног одбора могу бити на тој функцији максимално пет година. Чланови 

управног одбора могу бити на тој функцији више од пет година, али без права да 

буду реизабрани. Најуспешнији пример овог модела јесте Бајерн из  Минхена. 

Овај модел се зове и 50+1, што значи да чланови имају одлучујућу улогу, а да 

партнери у власништву могу бити и корпорације. Код Бајерна, то су Audi, Adidas 

и Allianz. Ипак, није примењив на мале клубове. Шалке је, користећи исти модел, 

ствар унапредио тако што је један члан надзорног одбора обавезно из редова 

навијача. Трећи модел који се примењује у Немачкој јесте Gesellschaft mit 
beschrnäkter Haftуng (GmbH). Реч је о друштву с ограниченом одговорношћу, у 

коме је клуб већински власник. Оваква врста компаније карактеристична је за 

мале ентитете. Клубу није прописано да има надзорни одбор. Уколико жели, 

може га формирати. Највиши орган је скуштина, док клубом оперативно 

руководи управни одбор. Довољно је да чланови имају више од 10% удела да би 

сазивали скупштину. Много малих клубова примењује овај модел. Ипак, 

ефикасност је лимитирана величином удела чланова. Шерхолдери могу 

продавати своје уделе. Типични примери су Бајер Леверкузен и Волксбург. 

Разноврстност немачког модела је комплетирана и корпорацијом – 

Kommanditgesellschaft aуf Aktien (KGaA). Може се назвати и партнерством између 

генералног партнера и инвеститора (лимитиран број шерхолдера) који су купили 

уделе на берзи. KGaA има надзорни одбор, али не и управни одбор. Клубом 

управља генерални партнер. Шерхолдери могу бирати надзорни одбор. Немачки 

закон дозвољава да AG или GmnH могу бити генерални партнер. Најбољи 

пример је Борусија Дортмунд. Клуб Borusia Dortmund e. V. , у складу с правилом 

50+1, генерални је партнер Борусија Дортмунд GmbH. Њене чланове бира 

економско веће, које је уједно и саветодавно веће KGaA. Саветодавно веће бира 

управни одбор GmbH. Чланови e. V. директно управљају операцијама KGaA. 

Треба напоменути да се немачко правило 50+1 у власништву показало као 

одличан модел флексибилности корпоративног управљања, посебно због тога 

што је остварен добар баланс између комерцијалних интереса и интереса 

чланства.  

Италијани користе сличне моделе. Два највећа клуба, Јувентус и Милан, у 

власништву су приватних лица, која њима управљају преко својих корпорација. 

Јувентусом управља EXOR S. p. A. (власништво од 63,77%), у коме породица 

Ањели има 51,39%, док је остатак акција излистан на Миланској берзи. Милан је 

власништво холдинга Fininvest S. p. A (99,97%), велике мултимедијалне 

међународне групе у власништву породице Берлускони. Италијани су много 

ближи британском моделу.  

Различити модели фудбала настали су посредством различитих културних 

и законских форми држава. Све већа ЕУ интеграција покренуће и питање 

унификације или креирања универзалне форме клубова. Као највиши орган 

фудбалске организације Европе, UEFA тражи модел који ће бити најбољи баланс 

између потребе навијача да утичу на одлуке клуба у куповини и продаји играча, 
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избору менаџера, комерцијалним одлукама. Друштвени модел омогућава 

снажније укључење навијача, али није добар комерцијално, нити финансијски, 

јер није могуће продати уделе. Модел PLC омогућава додатне изворе, али 

избацује навијаче из процеса доношења одлука. Најближи идејама UEFA јесте 

немачки модел AG, у коме постоји одређена мера утицаја навијача и могућност 

да се повећа капитал и ефикасно управља клубом.  

И код фудбалских клубова се може примењивати Минценбергов модел 

организације (Mintzberg, 1979), у коме се свака организација састоји од неколико 

делова: топ менаџмент, средњи менаџмент, оперативни део, техноструктура и 

подршка. Касније је придодао и шести елемент, који назива идеологијом, а то су 

веровања, традиције, норме, вредности и култура. 

3. Организациони модели 

Без обзира на модел власништва, клубови су организовани по једноставној шеми 

организације. На челу клуба је управни одбор, који оперативно управља 

клубовима, раздвајајући структуру на спортски и пословни део. У оквиру 

спортског дела, водећу улогу може да има спортски директор ако јер реч о 

континенталним, европским клубовима. Британски модел користи улогу 

менаџера, првог тренера, који има и улогу спортског директора, јер управља 

трансферима клуба у смислу довођења и отпуштања играча, буџетом клуба и 

плановима унапређења спортског дела клуба. Зато се и називају менаџер, а не 

шеф стручног штаба или први тренер, како је у Европи. У Европи поред тренера 

најважнију улогу има спортски директор, јер он спроводи политику продаје и 

довођења нових играча, у складу с политиком власника или одлука управног 

одбора. Спортски директор је везан и за омладинску школу клуба, односно за 

остале селекције.  

Слика 1. Модел организације фудбалског клуба (26 клубова у пет земаља) 

 

Извор: Relvas, Littlewood, Nesti, Gilbourne и Richardson, 2009.   

Проучавајући европске клубове, Relvas, Littlewood, Nesti, Gilbourne и 

Richardson (2009), обрадили су 26 клубова у пет европских лига (шест из 
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Енглеске, пет из Португала, девет из Шпаније и два из Француске). На слици број 

1 је дата структура два преовладавајућа модела који функционишу у европским 

професионалним клубовима. На наредним сликама су приказани организациони 

модели неких од водећих европских клубова: Манчестер Јунајтед, Барселона, 

Милан и Бајерн Минхен. 

Слика 2. Управљачки модел Манчестер Јунајтеда, 2014/15. 

 

Извор: Manchester United 

Клуб је организован у фудбалски и административни део. 

Административни део чине три извршна потпредседника и директора, директор 

групе, комерцијални директори, осам директора за разне области комерцијалног 

и администратривног пословања. Од укупно 13 чланова административног дела, 

седам су део продице Глејзер. 
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Слика 3. Организациони модел Манчестер Јунајтеда 2014/15. 

 

Извор: Manchester United 

У тренутку када је дошао на чело клуба, адвокат Жоан Лапорта је 

трансформисао клуб у потпуно нови модел пословања, с радикалним концептом 

нове организације клуба. 
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Слика 4. Организациони модел Барселоне 2014/15. 

 

Извор: FC Barcelona 

Лапортин модел је креиран као виртулени магични круг ФК Барселона – 

„The Virthous Circle of FC Barcelona“, који садржи три области: спортску, 

економску и друштвену. Спортску област карактеришу потписивање уговора с 

најбољим играчима и велики спортски резултати. Економску област чине велико 

интересовање света спорта и медија, нови извори прихода, рационализација 
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трошкова, капацитет потписивања великих уговора и континуирано јачање 

имиџа тима као интернационалног бренда. Друштвену област подупиру 

идентификација и кохезија с навијачима и интернационални пројект Барселона. 

За разлику од Барселониног модела, модел Милана је другачији. Клубом 

управља холдинг Fininvest S. p. A., који поседује 99,97% клуба. Реч је о великом 

међународном медијском холдингу, иза којег стоје Силвио Берлускони и његова 

породица. У оквиру холдинга, поред клуба Милан послују и ТВ групација 

Mediaset, филмска компанија Medusa, издавачка кућа Mondadori и банкарско-

осигуравајућа група Mediolanum. Фудбалски клуб је 100% власник Milan 

entertainment S. r. l., који управља свим комерцијалним правима клуба. Клуб 

поседује и 100% власништва у компанији Milan Real Estate S. p. A., која послује у 

сектору развоја некретнина и real estate власништва, односно операција развоја 

имовине и инфраструктуре кроз аквизиције и изградњу (власништво над 

спортским центром Milanelo, омладинским центром Vismara, новим седиштем 

клуба Casa Milan, са музејем у зони Rho, и будућим простором новог стадиона). 

Фудбалски клуб Милан је и 100% власник фондације под називом AC Milan 

Fondation socially usefull NPO, која се бави развојем спортске културе, друштвене 

одговорности, социјалне интеграције, побољшањем услова живота, подршком и 

развојем друштвених акција. Заједно са „FC Internazionale (Inter)“, фудбалски 

клуб Милан је 50% власник заједничке компаније под назвом M-I Stadio S. r. l., 

која даје технички и комерцијални менаџмент на стадиону San Siro. Клуб такође 

организује мрежу фудбалских школа (AC Milan Soccer School) и кампова (AC 

Milan Junior Camps), од тога 106 школа у Италији, три школе у Швајцарској, две 

у Јапану и по једну у САД, Португалу, Пољској, Шпанији, Алжиру, Египту, 

Габону, Кувајту, Аустралији и Индонезији.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
М е н а џ м е н т  п р о ф е с и о н а л н и х  

ф у д б а л с к и х  к л у б о в а  
139 

     

  

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 33/2015, стр. 129-146 

Слика  5. Организациони модел фудбалског клуба Милан 2014/15. 

 
Извор: AC Milan 
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Бајерн Минхен је типичан пример немачког модела управљања клубом у 

структури власништва 50+1, у коме је најважнија улога управног одбора, који 

надзире надзорни одбор (шематски приказ је дат на слици број 6). 

Следећи аспект проучавања менаџемента у професионалним европским 

клубовима јесте начин корпоративног управљања. Ако посматрамо квалитет 

управљања клубовима – потребно је поменути рад Димитропулоса, који је 

проучавао 67 европских клубова у периоду 2006–2009. године (Dimitropoulos, 

2011, стр. 495–523). Проучавајући величину управног одбора, независност рада, 

тип власништва,  двоструку улогу менаџера који управља клубом, Димитропулос 

сматра да квалитет управљања ублажава потребу за великом зарадом, смањује 

утицај и манипулацију фудбалских агената и посредника, повећава управну моћ 

и диктира неопходност „здравих“ принципа и радне етике у заштити интереса 

власника, односно шерхолдера од опасности злоупотребе менаџера клуба. 

Клубови који су успели да се организују на основама независности чланова 

управног одбора, транспарентности, контроле, те усаглашених интереса између 

менаџера и власника, постижу боље и квалитетније резултате. Заинтересовани 

инвеститори доносе боље и ефикасније одлуке ако су им на располагању 

потребне информације. Уколико су менаџери клуба свесни управљачких 

механизама на пољу финансијског извештавања, онда ће и извори финансирања, 

на пример, банке, бити расположиви и доступни. Зато је важан утицај 

регулаторних тела, односно закона који ће омогућити да стејкхолдери – навијачи, 

фанови, представници локалне заједнице и друге заинтересоване друштвене 

групе, имају директан утицај на квалитет дневних одлука управљачке структуре 

клуба. 
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Слика  6. Организациони модел Бајерна из Минхена 2014/15. 

 
Извор: FC Bajern Minhen 
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Performance Organization) и његову примену на фудбалске клубове: „Фудбалски 

клуб високих перформанси јесте клуб који је финансијски и спортски стабилан у 

дужем временском периоду.“ Да би то остварио, клуб мора имати квалитетан 
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креира тзв. узорни модел; и на крају, дугорочну оријентацију према 

стејкхолдерима и трећим странама, као што су снабдевачи, локалне заједнице, 

државни органи, пореска управа, полиција и различите друштвене групе.  

Једно од најинтересантнијих питања јесте питање профитабилности клуба. 

Теоријске дебате економиста да је циљ сваког успешног менаџера 

максимализација профита пренете су и на поље спорта, односно фудбала. 

Заступници теорије увећања профита указују на то да дугорочно такве компаније 

лакше и дуже опстају. Противници ових теорија доказују да често овај приступ 

води директно у банкрот. Основни извори прихода клуба су приходи од спонзора 

и донатора, приходи од реклама, медија и ТВ права, продаје улазница, приходи 

од чланарине, као и приходи од закупа, сопствене делатности  и комерцијалних 

послова. У додатне приходе спадају продаја играча и остварени бонуси из 

европских такмичења. С расходовне стране треба имати у виду трошкове плата, 

уговорне обавезе, трошкове такмичења, тренинга, опреме и реквизита, 

одржавање инфраструктуре и објеката. Зато се и поставља питање да ли клубови 

по природи свог настанка, власничке структуре и спортских циљева: победа, 

могу имати и циљеве профитабилности. Савремени концепт стратешког 

управљања клубом у фудбалу значи да је поред остваривања врхунских 

спортских резултата потребно остварити и висок ниво профитабилности. Зато се 

и поставља питање да ли је клуб окренут максимализацији спортских резултата 

или максимализацији профита. По правилу, клубови који постижу врхунске 

спортске резултате остварују и највеће приходе. Истовремено највише улажу у 

играче, тренере и инфраструктуру. Највише средстава троше у ангажман 

најбољих и најскупљих фудбалера. У односу на конкуренцију, клубови желе да 

имају бољи тим, који је уједно и скупљи, јер је потребно купити најбоље играче. 

Тим који чине добри играчи јесте предуслов спортских успеха, али не и 

гаранција крајњег резултата. Веза између спортског успеха и улагања у куповину 

нових играча јесте историјски потврђена категорија. Стефан Шимански с Танака 

пословне школе истиче да клубови, без обзира на то да ли је реч о власницима 

или менаџменту, улажу и не жале средства да би постигли што бољу позицију на 

табели, иако често то нису у могућности, што их води у финансијску кризу. Тако 

да је, према Шиманском, „несолвентност ендемски проблем светског фудбала“. 

Његова анализа енглеског и шпанског фудбала у периоду 1974–2010. године 

показује сталну борбу за финансијску стабилност, без већег успеха, јер клубови 

прекомерно троше и у ситуацијама када немају добре финансијске изворе. 

Питањима профитабилности су се бавили Rotenberg (1956), Nol (1974), Kvik и 

Fort (1992), Numan (1995). Кесен (Kesenne, 2007) истиче да је максимализација 

профита идентична циљевима било које компаније која није из спортског 

сектора. Слоун (Sloane, 1971) сматра да европски професионални фудбалски 

клубови, за разлику од америчких корпоративних клубова у најпопуларнијим 

спортовима, нису оријентисани ка максимализацији профита. Они су пре свега 

utility maximasers. Према Слоуну, то значи да је реч о укупном задовољству 

оствареном конзумацијом услуга или добара. Зато су европски клубови много 
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више усмерени ка максимализацији победа него ка максимализацији профита. 

Шимански и Смит (Szymanski, Smith, 1997), те Форест и Симонс (Forrest, 

Simmons, 2002) сматрају да постоје добро успостављена релација и зависност у 

фудбалским лигама између оствареног успеха тима и његове потрошње усмерене 

ка куповини играча, као и однос између постигнутог успеха тима и његових 

остварених прихода. Очекивани ниво профитабилности је директно везан за 

одређену позицију на табели, што условљава избор осталих конкурентских 

тимова. Аутори сматрају да постоји конзистентан доказ о навици за 

максимизирање победа у обе лиге. То зависи од историје клуба, организационе 

структуре, као и фактора који су повезани с улогом председинка клуба (његово 

занимање и порекло). Најчешћа занимања председника клубова су бизнисмен, 

економиста, адвокат, грађевински предузимач, лекар. Бизнисменима је много 

важнија позиција на табели, док је жеља за победом карактеристика грађевинаца. 

Тимови су успешнији ако су традиционално оријентисани ка максимализацији 

профита, уз стално контролисање капитала клуба. Клубови су много више 

профитабилно оријентисани ако је реч о породичном власништву (Garcia-del-

Barro, Szymanski, 2006). 

У стратегијама управљања фудбалски клубови примењу и користе најбоље 

моделе и праксу из других сектора. У томе су Шпанци отишли најдаље. Када је 

група под називом „Плави слон“, окупљена око Жоана Лапорте кренула у 

преузимање клуба, ангажовани су стручњаци и саветници из „нефудбалских“ 

сектора. Лапорта је прво придобио каталонску непрофитну организацију 

„Камени цветови“, која има снажан утицај на друштвени живот Каталоније и 

града Барселоне. Довео је директора „NIKE“ за Шпанију и Јужну Америку Садра 

Росела, а затим Ферана Соријана iz консултантског бизниса (Diamond Clуster). 

По први пут у изборима за председника једног фудбалског клуба група око 

Лапорте примењује све елементе campaign management-a. Након добијања 

мандата за председника, радикално се мења структура клуба, уводи се стратегија 

нултог дефицита (zero deficit), клуб по први пут прави бизнис-план, да би могао 

да преговара с банкама и повериоцима. Клуб промовише слоган „Више од клуба“ 

као нови начин повезивања друштвене заједнице Каталоније и клуба. По први 

пут један клуб представља нове друштвене вредности: слободан дух, 

демократију, спортски дух, страст за спектакуларним нападачким фудбалом, 

интеграцију међу људима, солидарност и борбу против насиља у фудбалу. 

Другачији приступ је имао грађевински инжењер и магнат Флорентино 

Перез, власник највеће шпанске грађевинске компаније ACS, један од 

најбогатијих људи на свету (према магазину Forbs, на 804. месту), који је 

трансформисао традиционални фудбалски клуб у модерну медијску 

организацију, користећи модел SONY корпорације под називом PIF (Protoimage 

of the Firm). Стратегија је заснована на бренду клуба, вредностима, 

средњорочним и дугорочним плановима у стварању нових и стабилних прихода. 

Касе, Уритија, Санчез и Бретонова у раду под називом  „The proto-image of Real 
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Madrid: implications for marketing and management“ (Kase, Urrуtia de Hozos, 

Sanchis и Breton, 2007) истичу да је успех Перезовог модела заправо његова 

потреба да клуб претвори у контанте провајдера, нови медиј који је схватио да 

„навијачи имају потребу да буду третирани као стејкхолдери који ће постати 

купци“. Перез је најпре поставио сет емотивних вредности, назвавши их 

„мадридизмо“: поштење, дисциплина, борбени дух, лидерство, традиција, 

витештво и племенитост. То је први циљ. Други циљ је смањење дефицита и 

унапређење финансијске структуре. Трећи циљ је развој комуникационих 

средстава и креирање новог бренда, односно новог микса спектакла и емоција, 

било да је реч о потписивању уговора с највећим звездама или употреба CRM 

модела у комуникацији с партнерима, спонзорима, снабдевачима, заједницом и 

навијачима на локалном и интернационалном нивоу. 

Закључак 

Спорт, а посебно фудбал, постао је глобални бизнис. Више није реч о феномену, 

већ о томе да га игра 4% светске популације, да су медији, а посебно телевизија, 

променили спорт и фудбал, јер се највећи део прихода остварује повећањем ТВ 

гледности, да су клубови постали интернационални брендови, интересантни 

спонзорима и потенцијалним комерцијалним партнерима, да фудбал креира 

светске догађаје који су резултат великих инвестиција, и да посебно утиче на 

економију и друштво. Анализирањем клубова, њихове власничке структуре, 

начина организације, извора прихода и начина настанка трошкова, уочава се да 

су професионални фудбалски клубови попримили и све тиичне елементе модерне 

корпорације, било да је реч о непрофитној организацији или моделу компаније, 

предузећа. Без обзира на то да ли клубом управљају власници, појединци, 

удружења или корпорације, уложен и створен капитал траже квалитетну и 

озбиљну организацију, која послује по тржишним и бизнис правилима модерног 

друштва. У том смислу уочени су сви елементи модерног менаџмента и у 

фудбалу. Наравно да спорт, а посебно фудбал, има своје специфичности. Али се 

хипотеза: Менаџмент професионалних фудбалских клубова утемељен је на 

теоријским и практичним принципима модерног менаџмента, може потврдити.  

Литература 

Andreff, W., Szymansky, S. (2006). Handbook on the Economics of Sport, Edward 

Elgar Publishing. 

DeSensi, Ι. Τ., Kelley, D. R., Blanton, M. D., & Beitel, Ρ. Α. (1990). Sport 

Management curricular evaluation and needs assessment: Α multifaceted approach, 

Journal of Sport Management 4, 33.  

De Waal, A. (2014). The High Performance Soccer Club, Maastricht University School 

of Business and Economics. 



 
М е н а џ м е н т  п р о ф е с и о н а л н и х  

ф у д б а л с к и х  к л у б о в а  
145 

     

  

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 33/2015, стр. 129-146 

Dimitropoulos, P. (2011). Corporate Governance and Earnings Management in the 

European Football Industry, Greece European Sport Management Quarterly, 11(5), 

495–523. 

Forrest & Simmons (2002). Outcome uncertainty and attendance demand in sport: The 

case of English soccer, The Statistician, 51, 229–241.  

Garcia-del-Barro, P., Szymanski, S. (2006). Goal! Profit maximization and win 

maximization in football leagues, AIES Working papers, 6–21. 

Kase, K., Urrutia de Hozos, I., Sanchis, C. M., & Breton M. O., (2007). The proto-

image of Real Madrid: implications for marketing and management, Internationa 

Journal of Sport and Sponsorship, IESA Business School.  

Kesenne, S. (2007). The Economic Theory of Professional Team Sports, An Analytical 

Treatment. 

Максимовић, Н., Раич, А., Спортски менаџмент, 

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations: A Synthesis of The Research,  

Murphy, R., (2011). Playing fair in the boardroom: an examination of the corporate 

structures of european football clubs,  

Polonsky, M. J., A stakeholder theory approach to designing environmental marketing 

strategy, Journal of Business & Industrial Marketing, 10(3), 29–46. 

Relvas, H., Littlewood, M., Nesti, M., Gilbourne, D., & Richardson D. (2009). 

Organizational Structures and Working Practices in Elite European Professional 

Football Clubs: Understanding the Relationship between Youth and Professional 
Domains, Research Institute for Sport and Exercise Sciences, Liverpool, UK: 

Liverpool John Moores University; Cardiff, UK: Cardiff School of Sport, University of 

Wales.  

Rottenberg, S. (1956). The Baseball Players Labor Market, Journal of Political 

Economy, 64(3). 

Sloane, P. J. (2006). The European model of sport, Handbook of the Economics of 

Sport,  

Sloane P. J. (1971). The Economics of Professional Football: The Football Clubs as a 

Utility Maximaser, Scottish Journal of Political Economy.  

Szymanski & Smith (1997). The English Football Industry: profit, performance and 

industrial structure, International Review of Applied Economics. 

Шурбатовић, J. (2014). Менаџмент у спорту, Београд: Завод за уџбенике. 

Томић, M. (2007). Спортски Менаџмент, Београд: Data Status.  

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Polonsky%2C+M+J


146   М и л а н  Р а д а к о в и ћ ,  Н е б о ј ш а  М а л е н к о в и ћ   
            

 

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 33/2015, стр. 129-146 

Resume 

Sport, especially football has become a global business. Analyzing clubs, its ownership 

structure and organizational structure, sources of income and origin costs can be 

noticed that professional football clubs and took on all the typical elements of the 

modern corporation, whether it is a non-profit organization, or the model of the 

company, enterprise. Whether a club managed by the owners, individuals, associations 

and corporations invested and created capital seeking high-quality and serious 

organization that operates the construction of trade and business rules of modern 

society. In this regard noted that all elements of modern management in football. Of 

course, that sport and especially football has its own peculiarities. The hypothesis 

„management of professional football clubs is based on the theoretical and practical 

principles of modern management“, can be attested. 
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