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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ ФК ПАРТИЗАН

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.
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.



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.

Флоријана Матекало
Одличан педагог и истински одгајивач
племенитих талената (тим беба). Током његовог
рада па све до данас школа се мењала само
онолико колико и захтеви модерног фудбала.

Владица Ковачевић
Кроз све протекле деценије у Омладинској школи
Партизана радило је много тренера, углавном
некадашњих играча. Један од њих је чувени
Владица Ковачевић који на функцију директора
Омладинске школе долази 1987 год. 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.



ОСНОВНА УЛОГА И ЦИЉ ОМЛАДИНСКЕ ШКОЛЕ

• Селекција играча
• Припрема играча
• Стварање фундамената
• Постизање врхунских резултата
• Играчи за први тим и репрезентацију



МЕНАЏМЕНТ ОМЛАДИНСКЕ ШКОЛЕ

• Планирање општих услова за развој селекција
• Организује ресурсе, процесе и функције
• Обезбеђује високо креативан стручно-спортски рад
• Остварује политику развоја људских ресурса
• Контролише процесе и целокупан систем

ОРГАНИЗАЦОНА СТРУКТУРА

• Директор 
• Заменик директора
• Шеф скаутинг службе
• Секретар 
• Скаути
• Координатори                                                
• Тренери   
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СТРУКА И СТРУЧНИ РАД

 Врхуснки стручњаци у раду са децом

 Селекција играча

 Стална усавршавања и едукација

 Унапређење тренажног процеса

 Успешна припрема играча и тима



СЕЛЕКЦИЈА ИГРАЧА У НЕКОЛИКО ФАЗА

• Основна селекција, период  10 и 11 година на основу 
педагошког посматрања великог броја учесника

• Смисао за игру и физички потенцијал, укључује се у 
организован рад у клубу

• Утицај физичке, техничке, тактичке и теоретске припреме
• Даље напредовање у узрасним категоријама
• 400 талената од 10 до 18 године по категоријама



ШЕСТ СЕЛЕКЦИЈА ИМА СВОЈА ТАКМИЧЕЊА (ФСС и ФСБ)

• Омладинци
• Старији кадети
• Млађи кадети
• Старији пионири
• Млађи пионири
• Петлићи



ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ
 Формирање високо квалитетних играча је дуг процес:

 Период од 8 до 10 година

 Задаци школе имају шири карактер:

 да обезбеде хармоничан развој

 ојачају здравље и отпорност ирганизма

 изврше спортску припрему за сениорску категорију

 За сваку етапу тренинга треба утврдити:

 циљ тренинга

 разрада методике контроле стања и промена

 средства и методе за оптимално спровођење тренинга

 План тренинга:

 Општа припрема (физичка припрема,јачању здравља,стицање 
навика, развијању такмичаркосг духа)

 Општа специјална припрема (развој техичко-тактичких 
способности, комплексне вежбе, развијање осећаја за лопту)

 Специјална припрема (ситуационе вежбе, маскимални резултати)

 Обавезно образовање (састанци са директорима и професорима 
школа)



МЕТОДЕ ТРЕНИНГА КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У 
СПОТРСКО – ТРЕНАЖНОМ ПРОЦЕСУ 

Метода станица- основни циљ развој техичких способности 

 Метода игре- усавршавање техничких елемената користећи 
помоћне игре лоптом у сложенијим формама

 Ситуациони метод- организација игре по линијама тима, 
припрема појединца за предстојећу утакмицу, 
прилагођавање екипе на посебне услове

 Такмичарски метод – провера физичке и тактичке 
припремљености, користи се у предтакмичарској и 
почетком такмичарске фазе



ТУРНИРИ

Годишње између 30 и 40 позива широм света

 CAVA Soccer Elite Tournaments of Champions 2016, SAD

 Zayed international cup, Abu Dabi

 Memorial Franco Gallini, Italija

 Future talents cup, Budimpešta

 Gaetano Scirea, Matera

 Nereo Rocco, Firenca



КАМПОВИ ФК ПАРТИЗАН

 2008. године почео са организацијом кампова

 Идеја – знање и искуство у раду са младима на овај начин 
учинимо доступним дечацима који озбиљније желе да се 
баве фудбалом

 Циљ - поред шире селекције полазника кампа, као 
друштвено одговорна средина социолошким и 
педагошким средствима утичемо на свест адолесцената

 Резултат – преко 1500 полазника од јих су неки постали и 
професионални играчи Фудбалког клуба Партизан

 Локације – Београд, Златибор, Копаоник, Херцег Нови, 
Бар, Аустралија, БИХ



ИНФРАСТРУКТУРА:

СПОРТСКИ ЦЕНТАР СЦ ПАРТИЗАН - ТЕЛЕОПТИК

 Шест терена са природном и два са вештачком травом

 Терени су опремљени са свим пратећим уређајима, како би
се убрзао процес обуке

 У плану је изградња интерната за младе играче и
затворени терен са вештачком травом.

 Спортски центар поседује медицинску и службу хитне
помоћи, где се даје прва помоћ повређеним играчима, као
и извршење третмана након операција или повреде



ФК ТЕЛЕОПТИК

 Б тим – такмичи се у првој лиги 

 Најбољи омладинци сваке године прелазе у ФК Телеоптик и 
кроз такмичење проналазе пут до првог тима 



ФУДБАЛЕРИ КОЈИ СУ ПРОШЛИ СВЕ СЕЛЕКЦИЈЕ У ПАРТИЗАНОВОЈ 
ШКОЛИ ФУДБАЛА, А ДАНАС ВРХУНСКИ ИГРАЧИ У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ

 Драган Ћирић (Barcelona)
 Саво Милошевић (Aston  Villa, Parma, Saragosa, Rubin Kazanj)
 Иван Томић (Roma)
 Алберт Нађ (Betis)
 Саша Илић (Selta, Galatasaraj, Salzburg)
 Ивица Илиев (Mesina)
 Данко Лазовић (PSV, Videoton)
 Миралем Сулејмани (AJAX, Benfica, Yang Boys)
 Матија Настасић (Fiorentina, Man. City, Shalke)
 Стеван Јоветић (Fiorentina, Man.City, FC Inter, Monaco)
 Адем Љајић (Fiorentina, Torino)
 Милош Јојић (Borusija Dortmund, FC Cologne)
 Марко Шћеповић (Olompijakos, Videoton,)
 Дарко Брашанац (Betis)
 Александар Митровић (RSC Anderlecht, Newcastle United)
 Лазар Марковић (Benfica, Liverpool, Fenerbahce, Sporting, Hull City)
 Никола Нинковић (Genoa)
 Саша Лукић (Torino)
 Никола Миленковић (Fiorentina)
 Душан Влаховић



Драган Ћирић (Barcelona) Саво Милошевић
(Aston  Villa, Parma, 
Saragosa, Rubin Kazanj)



Алберт Нађ (Betis) Иван Томић (Roma) Игор Дуљај (Shajtor)



Матија Настасић
(Fiorentina, Man. City, Shalke)

Адем Љајић (Fiorentina, Torino)

Миралем Сулејмани
(AJAX, Benfica, Yang Boys)



Стеван Јоветић
(Fiorentina, Man.City,

FC Inter, Monaco)

Андрија Живковић (Benfica) Александар Митровић
(RSC Anderlecht, Newcastle United)



Саша Лукић (Torino)

Никола Миленковић
(Fiorentina)

Душан Влаховић
(FK Partizan)



Саша Илић
(Selta,Galatasaraj,Salzburg,Partizan)

• Прошао све селекције млађих 
категорија.

• Рекордер по броју наступа за 
ФК Партизан  835.



ФИЛОЗОФИЈА

 Најбоља школа на овим просторима

 Број играча који су носили или носе дрес првог тима, 
репрезентације, Европских клубова

 Последња обављена анализа сврстала је школу ФК 
Партизан на прво место по броју играча који су кроз 
школу, преко првог тима дошли до Европских 
клубова



ПРВИ ТИМ ФК ПАРТИЗАН

Сезона 2016/17 освајач дупле круне

Сезона 2017/18 учесник групне фазе Лиге Европе




