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ПРОГРАМ ОЗДРАВЉЕЊА ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 
 

Љуба Тадић, глумац: 
 
„Нема велике љубави без велике радости, али и без велике патње! Е, то је 
Црвена звезда!“ 
 
„Постоје различите љубави у животу. Волиш жену – лепо, волиш девојку – још ти 
лепше, волиш децу – и то је лепо. Али, брате, волети Црвену звезду...!“ 
 
Прошло је двадесетак дана од Сабора. Клуб се додатно урушава. Сваки дан 
доноси по неки нови скандал. Црвена звезда је понижена. 
На Сабору смо јасно рекли да је садашње руководство за нас Управа у оставци. 
Један потпредседник и један члан УО су најавили и званичне оставке. Наш став 
је изричит: Не могу да оду без икакве одговорности. Не, док не положе рачуне! 
Ситуација у Звезди, која је делом и наслеђена, мора да се оголи до краја! 
Реална слика, ма каква она била, предуслов је за нови почетак Црвене звезде! 
 
Зато смо тражили Ревизију пословања. Најављују је за неколико дана. Наш 
Захтев је, да их подсетимо: хоћемо тачан попис свих обавеза клуба и званичних 
(према држави, банкама, повериоцима...) и незваничних (сви уговори са 
финансијерима, позајмљивачима и менаџерима који морају бити наведени 
поименично), као и потраживања клуба према дужницима. Извештај мора да 
буде прави, стваран. Рок је – 17. април, до краја недеље!  
 
Уколико се то не деси, иницираћемо заказивање ванредне Скупштине која би 
бирала прелазну Управу са јединим мандатом да уведе мере штедње и пронађе 
ново руководство! 
 
Такође, подсећамо да смо са Сабора упутили апел звездашкој јавности да се 
сви ангажујемо на препороду Звезде и да потражимо нова решења за бољу 
будућност клуба! До данас се нико по том питању није огласио, па сматрамо 
обавезом да ми навијачи, удружени у Делије север, покренемо вишемилионску 
армију навијача нашег клуба и изађемо са конкретним предлогом Програма за 
оздрављење Црвене звезде. 
 
Програм оздрављења ФК Црвена звезда ће се реализовати у три тачке: 
 

1. Пресек стања као прва фаза санације клуба.  
Нико од потенцијалних спонзора неће уложити здрав капитал тамо где 
нису чисти рачуни. Зато је прецизна Ревизија услов свих услова! Морамо 
до танчина знати шта је било јуче, да би данас предузели конкретне мере!  
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Упозоравамо, да ће за нас бити валидне само оне обавезе које су 
утврђене на бази одговарајуће документације, за које наменска контрола 
потврди да је трошак исказан у уговорима заиста постојао. Сви 
евентуални усмени договори појединаца у име клуба су обавезе тог 
појединца, а не Црвене звезде. 
Када Скупштина клуба верификује све финансијске обавезе, никаква 
накнадна потраживања неће бити разматрана. 

 
2. Конкретна помоћ клубу. Црвена звезда је увак давала и само давала. 

Играчима и тренерима славу, новац и афирмацију, нама навијачима 
велике животне радости! Сада је време да сви ми заједно нашој Звезди 
нешто и вратимо! Покажимо своју верност и љубав на једини исправан 
начин: помозимо Звезди садa када је најтеже!  

 
Пројекат „Добро знај да увек ту сам ЈА!“ – акција масовног учлањавања 
навијача Црвене звезде из Србије и света у клуб. Овом кампањом донирали би 
Звезди значајна материјална средства и покренули огромне потенцијале других 
видова помоћи клубу. 
 

Мото кампање: Помозимо своме клубу! 
   Будимо уз клуб кад је најтеже! 
   Покажимо колико волимо Звезду! 
   Покажимо своју снагу! 
 
Циљеви кампање:Финансијска помоћ клубу! 
   Сређивање евиденције чланства! 

Заштита клуба и чланова клуба пред приватизацију! 
Масовније присуство утакмицама свога клуба! 
 

Медијска кампања: спотови (учешће јавних личности, звездиних звезда, 
бивших играча, тренера), новински огласи, као и сви други видови 
модерне комуникације и маркетинга... Сваки ангажман биће израз љубави 
према клубу. Никакви трошкови вођења кампање нису предвиђени. Новац 
који буде уплаћиван неће бити коришћен у те сврхе.  
Поред јавности, очекујемо изузетну подршку медија, јер не сумњамо да ће 
препознати и сопствени интерес учешћа у овој кампањи. Медији најбоље 
знају шта значи здрава и велика Црвена звезда.  
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чланарина:   1000 динара или 10 евра за све пунолетне грађане,  

    500 динара или 5 евра за децу и  
донаторска чланска карта – којом је могуће да 
физичка и правна лица изврше уплату за некога ко 
жели да постане члан клуба, а не може (деца са 
Космета, из домова и сиротишта...) или по сопственој 
вољи.  

 
Реализација пројекта:  Удружење навијача Делије север, које чине све 
навијачке групе, оснива ново правно лице Клуб навијача Црвене звезде 
(нису сви навијачи Делије!). Чланови Скупштине оснивача новог удружења  
би били и навијачи и јавне личности и експерти, а председник, такође, 
човек од интегритета и проверени звездаш (неко као што је био Љуба 
Тадић), који би уједно био и овлашћено лице за располагање 
прикупљеним средствима, а по одобрењу УО удружења. Клуб навијача 
ЦЗ отвара динарски и девизни рачун у банци или одабраним банкама (које 
буду заинтересоване да се укључе у акцију и понуде најповољније услове 
сарадње). Средства која буду пристизала орочавају се по виђењу или 
краткорочно (тако се увећава сума за припадајућу камату и штити од 
курсног ризика). Када се прикупи први пројектовани износ и клуб 
стабилизује – чланови УО удружења Клуба навијача ЦЗ могу да донесу 
одлуку да се средства донирају клубу бесповратно! До тада, евентуално, 
клуб би могао да користи средства као гарантни депозит за текућу 
ликвидност уз минималну камату. Нерационално би било одмах донирати 
средства због опасности од могуће блокаде од стране финансијера или 
других поверилаца. Уплате би се примале  преко интернета путем платних 
картица и на шалтерима банака. Флајери – приступнице и чланске карте 
ће се дистрибуирати преко одабраних банака. Очекујемо да ће се банке са 
којима будемо сарађивали касније појавити и као спонзори клуба. 
Потпуна јавност пројекта. Акција ће бити реализована преко посебног 
веб сајта где ће чланови имати могућност да попуне приступницу, обаве 
плаћање, провере свој статус, као и стање средстава и укупан број 
чланова. Сајт новооснованог удружења на коме ће се регистровати свака 
уплата имаће банере и линкове на сајтовима ФК Црвена звезда и Делије 
север, као и са свим партнерима и донаторима који су укључени у 
кампању. Покушаћемо да информацију о прикупљеним средствима 
свакодневно презентујемо преко средстава јавног информисања и преко 
дисплеја на трговима градова Србије.  
Трајање акције – неограничено. Свако ко има чланску карту од раније, 
евидентираће му се да је члан од године најстарије чланске карте. 
Погодности: Сваки ималац чланске карте стиче право на куповину  
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улазница са 50% попуста за домаће утакмице и приоритет за набавку 
карата за међународне утакмице, дисконт на куповину сувенира, ваучере 
мобилних оператера и друге погодности... Омогућавањем попуста од 50% 
за куповину улазница, клуб не би у финансијском смислу изгубио ништа, 
јер покретањем ове акције добиће се на популаризацији и већој посети, 
што ће резултирати знатно већој продаји карата. 
Даље могућности: Планиран је и читав низ нових акција и пројеката као 
што су: издавање RED STAR кредитних и дебитних картица, Virtual network 
– виртуална мобилна телефонија, Интернет мобилна комуникација, као и 
посебни програми за навијаче Црвене звезде... Све ове повезане акције 
омогућиће и нове изворе финансирања. 
 

3. Дугорочна стабилност клуба–Црвена звезда у власништву звездаша! 
Ми времена да чекамо државу немамо! Кућа нам гори, новог закона нема 
и зато морамо да будемо рационални. Предложићемо измене Статута 
клуба по којима би Звезда била организована по моделу Реала и 
Барселоне (постојећи Закон о спорту то дозвољава). Звездом ће убудуће 
управљати они који буду добили поверење већине чланова. Избори се 
спроводе и организују попут председничких избора у тим клубовима. 
Кандидати морају да гарантују за своје управљачке одлуке новчаним 
депозитом или банкарским гаранцијама. Тако ћемо прописати јасна 
правила функционисања клуба која ће омогућити да Звезда више никада 
не дође у ову ситуацију. По остварењу овога циља сва средства 
прикупљена наведеном кампањом биће бесповратно стављена на 
располаганје нашем клубу. 

 
На крају, поново речи великог Љубе Тадића: 
 
„Цитираћу великог српског песника који је рекао: у срећи се не треба гордити, као 
ни у несрећи очајавати, а ја волим да додам и увек треба волети Црвену звезду!“ 
 
 

ДЕЛИЈЕ СЕВЕР 
 


