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Повратак на мапу

најбољих
селекција света

Пласман најбољег националног тима на СП у Русији и
повратак на мапу најбољих селекција света, свакако је
највећи успех српског фудбала у времену када се подвлачи линија између два скупштинска заседања. Потврда доброг рада и афирмација репрезентативног фудбала кроз резултате које сви желимо, стигла је у виду
оствареног успеха у Лиги нација, као и на старту квалификација за ЕП 2020. И управо пласман на континентално такмичење, после пуне две деценије, представља
нови изазов за фудбалску Србију.
Велики успех постигла је и наша млада репрезентација која ће потврду свог огромног потенцијала имати
на предстојећем Европском првенству у Италији и Сан
Марину. Између Србије и њене будућности стоји знак
једнакости, а резултати које постижемо најбољи су показатељ велике посвећености свих структура у Фудбалском савезу.
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Одговорност у извршавању обавеза показала је и администрација Савеза која је наставила са бројним активностима, а оне које се односе на побољшање инфраструктуре представљају један од приоритета у нашем раду.
Изградња Националног стадиона и реконструкција и
изградња великог броја стадиона у Србији, заједно са
државом, Владом РС и локалним самоуправама,важан
су подухват за боље сутра српског фудбала. Желимо
европски ниво, стадионе који испуњавају највише стандарде УЕФА.
У складу са датим обећањима, наставили смо са помоћи
клубовима у виду вредне опреме и средстава који омогућавају развој и лакше функционисање пре свега аматерских клубова, оних којима је помоћ и најпотребнија.
Томе у прилог и више од 20 терена са вештачком травом, широм Србије, терени који омогућавају врхунске
услове за тренинг и такмичење.
Пред нама је година великих изазова, година у којој
желимо да, после две деценије, вежемо пласман на два
највећа такмичења, Светско и Европско првенство,
година у којој желимо да завршимо, али и започнемо
велике инфраструктурне пројекте. И све то можемо
остварити само одговорним и веома посвећеним радом,
јер желимо и више и боље за Србију и српски фудбал.

ЈОШ ЈЕДНА
У НИЗУ УСПЕШНИХ ГОДИНА
Иза нас је још једна у низу успешних година. Поред великих спортских успеха – пласмана на СП у Русији и победе
у групи „Ц” Лиге нација које је остварила наша најбоља „А”
селекција, као и никад убедљивије победе младе репрезентације у квалификационој групи и пласмана на ЕП у Италији које је управо пред нама, Фудбалски савез Србије бележио је вредне резултате и на свим другим пољима свог
деловања. Футсал је у константном успону, формиране су
и млађе репрезентативне селекција, као и женска футсал
репрезентација, а наши најбољи футсалери декласирали
су Бразил у препуном Чаиру са 3:0. Женски фудбал се консолидује и омасовљава посебно у млађим узрасним категоријама, а реформисан је и сектор за базични фудбал који
је сада интегрисан са инструкторском службом и од којег
очекујемо велике резултате у будућности.
Фудбалски савез Србије је у претходној години издвојио
значајна средства за побољшање клупске инфраструктуре,
а у наредној години ове активности биће још интезивније.
Уз подршку Владе и града Београда покренут је пројекат
изградње Националног стадиона, а најављена је изградња
и реконструкција још много стадиона у готово свим већим
градовима широм Србије.
У току протекле године, савез је појачао пословни пул новим спонзорима и тако знатно оснажио своје финансијске
потенцијале. ФСС је реализовао све планом и програмом
предвиђене активности, остварио и ове године успешан
пословни резултат, понашајући се рационално, домаћински и одговорно. Готово сви приходи остварени су на домаћем и ино тржишту, а значајна подршка стигла је од
ФИФА и УЕФА. Уведен је нови ИТ систем који интегрише
све савезе и клубове у јединствену целину. Тако је дигитализацијом свих активности модернизован рад и савеза и
клубова. Редизајниран је веб сајт и направљена мобилна
апликација, а преко социјалних мрежа интезивирана је комуникација са навијачима и укупном спортском јавношћу.
На крају, успешно смо започели квалификације за ЕУРО
2020 у нади да ћемо остварити нове победе и пласман на
ово велико такмичење.
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА - СРБИЈА ЈЕДНОГЛАСНА

НОВИ МАНДАТ СЛАВИШИ КОКЕЗИ
Између две редовне 18.марта 2019. године одржана је ванредна Изборна Скупштина
на којој је једногласном подршком 68 чланова, Славиша Кокеза добио поверење
фудбалске Србије за четворогодишњи мандат (2019 – 2023.) на месту председника
Фудбалског савеза.
На овај начин стављена је тачка на изборни
процес и усаглашавања мандата са УЕФА а све
као препорука Европске фудбалске федерације која је такође спровела изборни процес.
Славиша Кокеза изабран је први пут 2016.
године и после 1030 дана добио је поверење
фудбалске Србије да настави са послом који је
по мишљењу најважнијих чинилаца у српском
фудбалу, добро обављао.

Повратак српског репрезентативног фудбала на мапу
најбољих селекција света и
пласман на Светско првенство у Русији, било је једно
од испуњених обећања председника Славише Кокеза приликом минуле инаугурације,
а са новим мандатом и нови
циљ, пласман репрезентације
Србије на ЕУРО 2020. такмичење на које чекамо пуних 20
година.

ПОТВРЂЕНО ПОВЕРЕЊЕ УЕФА
АЛЕКСАНДРУ ЧЕФЕРИНУ
Европска фудбалска породица под
капом УЕФА на Конгресу у Риму, 7.фебруара 2019. поверила је нови, четворогодишњи мандат Александру
Чеферину.
Велики пријатељ нашег Савеза, Словенац, по струци правник, добио је
поверење акламацијом као једини
кандидат. Одмах по реизбору добио
је аплауз делегате од стране свих 55
асоцијација, чланица УЕФА.
Александар Чеферин налази се на
челу УЕФА од 14. септембра 2016. године.

СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ

НАЈАВА НОВИХ

ВЕЛИКИХ
ПОДУХВАТА
Боље сутра српског фудбала незамисливо је
без адекватне инфраструктуре. У том смислу, заједно са државом – Владом РС и Градом
Београдом утврђена је локација и покренут
пројекат изградње Националног стадиона.
На том послу се свакодневно ради и након добијања студије изводљивости која ће ускоро
бити готова, кренућемо у пројектовање и изградњу стадиона.
Поред изградње националног стадиона, Влада РС заједно са ФСС је најавила реконструкцију и изградњу великог броја стадиона у Србији, како би се фудбалска инфраструктура
подигла на европски ниво и како би добили
стадионе који испуњавају највише стандарде УЕФА. То је један од најважнијих услова
за развој фудбала у Србији, како на клупском
тако и на репрезентативном нивоу.
ФСС ће наставити да пружа конкретну помоћ клубовима како би значајно побољшао
услове за развој како професионалног, тако
и аматерског фудбала. Заједно са клубовима
и уз помоћ локалних самоуправа настављамо са пројектима реновирања свлачионица,
изградње нових терена, постављања лед семафора. Настављамо и са постављањем терена са вештачком травом широм фудбалске
Србије. До сада је додељено више од двадесет
терена клубовима и општинама. Обезбеђивање врхунских услова за тренинг и такмичење од изузетног је значаја за даљи развој
фудбала у Србији.

А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Најбоља репрезентација Србије пласманом на Светско првенство у Русији,
вратила се на мапу одабраних селекција света што је и био приоритет руководства Фудбалског савеза.

Србија је била учесник самита најбољих селекција света, а после првог
меча са Костариком и велике победе остварене фантастичним голом
Александра Коларова, чинило се да је
виђен пласман у нокаут фазу Светског
првенства.

Уследио је меч са Швајцарском, а одлична игра у
првом полувремену и гол
који је постигао Александар Митровић после асистенције Душана Тадића,
нису наговештавали каснију драму и по мишљењу
фудбалске јавности, незаслужен пораз Србије. Тренутак који је преломио
меч је недосуђен једанаестерац у корист наше
репрезентације, одсуство
реакције главног арбитра
и касније несхватљиво
игнорисање ВАР технологије. Оно што је видео читав свет, није видео један
човек.

Последњи меч у групи одиграли
смо са Бразилом, једним од фаворита за освајање наслова првака
света. Још под утиском велике неправде, Србија је доживела пораз
који је вратио кући.
Важно је истаћи и да ће први меч
са Костариком остати уписан у
историји нашег фудбала, јер је
Бранислав Ивановић одиграо 104.
меч у дресу најдражих боја и тако
постао рекордер по броју одиграних утакмица у репрезентацији.
Он је дебитовао 8. јуна 2005. године против Италије (1:1) и 13 година касније оборио је рекорд који је
до тада био у власништву Дејана
Станковића (103).

АФИРМАЦИЈА МЛАЂИХ ИГРАЧА

И УСПЕХ У ЛИГИ НАЦИЈА

После Светског првенства наш најбољи национални тим имао је
обавезе у новоформираном такмичењу УЕФА, Лиги нација, које се
показало као пун погодак.
Србија се налазила у Групи Ц заједно
са Румунијом, Литванијом и Црном
Гором, а Фудбалски савез и селектор
Младен Крстајић поставили су два
циља: афирмисати млађе играче и
бити први у групи.
И остварен је успех на оба поља. Орлови су потврдили квалитет, поверење
су добили многи млађи играчи који су
били светски прваци у узрасту до 20
година, а Србија је завршила такмичење као прва у групи и тако изборила пласман у Б дивизију Лиге нација.
Истовремено, прво место омогућава
Орловима да мирно уђу у квалификације за Европско првенство, јер у
случају да не овере директан пласман,
остаје могућност да кроз бараж остваре сан на који чекамо дугих 20 година.

ФИФА РАНГ ЛИСТА

Најбоља репрезентација Србије
завршила је 2018. на 29. месту
ФИФА листе, што је најбољи
пласман још од 2011. године.
Орлови су у новој години наставили са добрим резултатима. У
пријатељском мечу против вишеструког првака света, Немачке на њеном терену у Волфсбургу, у игри Србије се видело и срце
и знање. Остварени реми је био
увертира за старт у квалификацијама за Европско првенство
2020. где се налазимо у групи са
Португалом, Украјином, Литванијом и Луксембургом.
У премијерном дуелу у Лисабону против актуелног првака
Европе, Португала, повели смо
после прекршаја у казненом
простору над Мијатом Гаћиновићем и сигурне реализације
Душана Тадића са беле тачке,
а домаћин је изједначио после
ударца за ТВ шпице и евро гола.
Освојен је велики бод на тешком
гостовању који даје неопходно
самопоуздање пред јунске дуеле
са Украјином и Литванијом, односно наставак квалификација.

ПОРТУГАЛ-СРБИЈА, ЛИСАБОН | 25.03.2019.
ГОРЊИ РЕД

Марко Дмитровић, Никола Миленковић, Александар Митровић, Урош Спајић, Адем Љајић, Дарко Лазовић

ДОЊИ РЕД

Антонио Рукавина, Филип Млааденовић, Мијат Гаћиновић, Немања Максимовић, Душан Тадић [к]

ФИНАЛЕ ЛИГЕ ШАМПИОНА И
МУНДИЈАЛ – ПОНОСУ СРБИЈЕ
Милорад Мажић и његови асистенти
Далибор Ђурђевић и Милован Ристић низ година представљају људе
од највећег поверења у Судијској организацији УЕФА и понос Србије, а
они су делили правду и на Светском
првенству у Русији. Били су успешни
као и на многим другим мечевима од
великог значаја, пре свега утакмицама
Лиге шампиона. УЕФА им је поверила
и финални дуел између мадридског
Реала и Ливерпула, који су беспрекорно обавили.

ПОВЕРЕЊЕ
БИВШИМ АСОВИМА
У години успеха и тужна вест. Остали
смо без Горана Буњевчевића, спортског директора, човека кога су сви волели.
За новог спортског директора именован је Дарко Ковачевић, бивши репрезентативац, члан многих великих
клубова.
Стручни сектор у виду потпредседника ФСС ојачан је и огромним искуством
Ненада Бјековића, бившег аса и успешног спортског директора. Уз искуство
иде и младост, зато поверење још једном бившем асу, Марку Пантелићу. И
функција потпредседника Фудбалског
савеза Србије.

МЛАДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Млада репрезентација сачињена од
светских и европских првака са Новог
Зеланда и Литваније, играча који већ
наступају за многе европске клубове,
као и новог таласа талентованих играча из наше лиге, супериорно је освојила
прво место у групи за пласман на Европско првенство у Италији и Сан Марину и најавила квалитет за највише
домете.
Изабраници селектора Горана Ђоровића обезбедили су пласман практично два кола пре краја квалификација,
били веома убедљиви у конкуренцији
пре свега Русије, Аустрије и Северне
Македоније. Серију добрих игара и
фантастичних резултата, “орлићи” су
крунисали у Нижњем Новгороду на
терену директног конкурента за прво
место, селекције Русије. Победа остварена после велике борбе и потврда да
српски репрезентативни фудбал има
лепу будућност. Вредно је истаћи да су
“орлићи” у Нижњем Новгороду оборили
рекорд, јер је Фудбалски савез Русије
после меча објавио податак да је дуел
две селекције посматрало 38.760 гледалаца, што је нови рекорд када се ради о
утакмицама младих репрезентација у
тој држави.

ИЗ ИТАЛИЈЕ И САН МАРИНА
ВИДИ СЕ И ЈАПАН 2020.

У Италију одлазимо са великим амбицијама, а жреб нам
је подарио за ривале Немачку,
Данску и поново Аустрију. Све
утакмице у групи Србија ће да
игра у Трсту (17-23.јун). Оно
што шампионату даје посебну тежину јесте чињеница да
пласман у полуфинале доноси
и визу за Олимпијске игре у
Токију 2020. Наша фудбалска
репрезентација није била учесник ОИ још од 2008. године и
такмичења у Пекингу. Дакле,
једно такмичење, два циља.

МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ

НА ПОЛА ПУТА
Млађе селекције Фудбалског
савеза Србије имале су половичан учинак. Све селекције,
и мушке и женске, оствариле
су пласман у други, завршни
круг квалификација за пласман на Европско првенство,
али у елит рунди нису успеле
да направе завршни корак који
би их одвео на континентални
шампионат.
Омладинци (У-19) су тражили
визу у Италији, у конкуренцији
домаћина, Украјине и Белгије,
на старту је остварен реми
против Украјине (2:2), затим и
два пораза.
Фудбалски савез Србије био је
домаћин завршног турнира за
кадете (У-17) и после победе у
мечу са Словачком (3:1) чинило
се да ће кадетска репрезентација поново (били смо учесници
последњег ЕП У Енглеској) изборити пласман међу најбоље
селекције у Европи. Уследио је
пораз од Француске (0:1), а у
мечу одлуке, против Шведске,
нисмо успели да остваримо победу (1:2) која би нам подарила
коначну радост.

И девојке нису успеле да се домогну завршнице. Омладинска
(У-19) је у елит рунди забележила два пораза (Шпанија 0:2,
Република Ирска 0:4) и реми
са Мађарском (1:1). Фудбалски
савез Србије био је домаћин и
за завршни турнир кадеткиња
(У-17) а наше девојке су имале
за ривале Швајцарску, Русију
и Холандију. Пораз од Швајцарске на старту (2:3) утицао
је касније на коначан епилог,
јер су девојке победиле Русију
(4:1) и играле нерешено са Холандијом (0:0).
Активности су имале и остале
селекције, млађа кадетска (У16) и млађа омладинска (У-18)
које кроз пријатељске утакмице траже форму за јесењи старт
у првом кругу квалификација.

БОЈАН ПАВИЋЕВИЋ

ДИРЕКТОР ФУТСАЛ
СЕЛЕКЦИЈА И ЖЕНСКИХ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
У циљу бољих резултата дошло је до јачања у
систему женског репрезентативног фудбала,а
томе у прилог именовање директора Бојана Павићевића који ће од сада да води бригу о женским селекцијама, поред футсала у коме смо
веома успешни.

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

Челни људи Фудбалског савеза имали
су много активности и на дипломатском плану. Сусрети са челницима
других федерација, бројни састанци
и разговори водили су се током значајних догађаја као што су Конгреси
ФИФА и УЕФА, односно такмичења и
утакмица најбољег државног тима.
Савез има одличне односе, пре свега
са УЕФА, наравно и ФИФА.
Листа искрених пријатеља је дуга.

ИНСТРУКТОРСКА СЛУЖБА И БАЗИЧНИ ФУДБАЛ

НОВИ КОНЦЕПТ РАДА
КОРДИНАТОР БОРИСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ

Нови кординатор Инструкторске службе ФСС је Борислав Цветковић, прослављени
фудбалер Црвене звезде, а од јануара 2019. Инструкторска служба ФСС ради по
новом програму.
Носилац стручног дела Програма инструкторске службе
је Далибор Зорко. Од 15. новембра 2018. постављен је
нови концепт рада и именовани су регионални и окружни инструктори, који раде на спровођењу овог програма за предтакмичарске узрасте. План је да се дефинише
српска школа фудбала у млађим узрастима, која би се
базирала на српском таленту, традицији и идентитету.
Циљ је креирати јединствену методологију рада, коју
би спроводили и клубови а све са жељом да заједнички
дођемо до модела играча за будући период за остваривање врхунских клупских и репрезентативних резултата.
Репрезентативни кодекс ће бити саставни део овог програма, а пажња ће бити усмерена на подизање свести
о значају образовања. У ову идеју је активно укључена
тренерска организација, а водећи клубови су исказали
отвореност за сарадњу у имплементацији овог програма.
Поред тренажних активности биће спроведена моторичка и психолошка тестирања у сарадњи са провереним партнером Заводом за спорт и медицину спорта.

БАЗИЧНЕ АКТИВНОСТИ
У оквиру Европске недеље спорта, УЕФА низом манифестација обележава Недељу фудбала и тим поводом позвала је све своје чланице да узму учешће. ФС Србије се, већ
по традицији, придружио акцији и заједно са фудбалским
савезима региона организује фестивале и турнире за фудбалско дружење деце разних узраста и способности. Позиву су се одазвали клубови и основне школе широм Србије
који окупљају дечаке и девојчице основних школа, као и
децу са посебним потребама.
Фудбалски савез Србије је за све регионалне савезе обезбедио подршку у виду опреме као и ПР свих активности
у току трајања Недеље фудбала, као и других акција везаних за базичне активности.

ФУТСАЛ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

ИСТОРИЈА ИСПИСАНА
Наши футсалери су нас много пута обрадовали,
али оно што је селекција селектора Горана
Иванчића остварила у дворани „Чаир” у
Нишу, у склопу припрема за квалификације за
Светско првенство, остаће уписано у историји
футсала у Србији.
Аксентијевић и другови играли су два меча
против петоструких првака света, селекције
Бразила. И одмах победили, убедљиво -3:0!
Готово нестварно, за многе, али не и за Србију,
немогуће. Победа против најбоље селекције
у историји футсала. Довољно разлога за
оптимизам пред старт у квалификацијама које
ће бити много тешке и захтевне, јер мали број
европских селекција добиће визу за учешће на
ФИФА Футсал Светском купу.

ДЕБИ ДАМА И ОМЛАДИНАЦА
ФИФА и УЕФА много улажу у афирмацију футсала, а томе у прилог квалификације и
такмичења за млађе узрасте (У-19), односно прве квалификације најбољих женских
селекција. Наше даме су биле учеснице квалификационог турнира за прво Европско
првенство, али септембарски дуели са Португалом,Финском и Чешком послужили су
само за стицање неопходног искуства. Исто се односи на наше омладинце (У-19) који
имају лепу будућност.

ПАРТНЕРИ САВЕЗА

ЈАЧИ СПОНЗОРСКИ ПУЛ
Јачи спонзорски пул за још боље резултате. Фудбалски савез Србије и аеродром
„Никола Тесла” потписали су уговор о сарадњи пред почетак Светског првенства
у Русији. На конференцији за медије на
аеродрому „Никола Тесла” параф испред
ФСС ставио је генерални секретар Јован
Шурбатовић, заједно са в.д. генералног
директора Аеродрома, Сашом Влаисављевићем. Настављена је и сарадња са Апатинском пиваром, потписан уговор са Дунав осигурањем… Сарадња на обострано
задовољство.

ПОДЕЛА ОПРЕМЕ

ДОНАЦИЈА ЗА ВИШЕ ОД 1000 КЛУБОВА
Фудбалски савез је наставио са поделом опреме клубовима широм Србије, а близу 2000 лигаша, углавном оних нижеразредних којима је опрема и најпотребнија, добило је дресове,
лопте… Све у складу са обећањем председника Славише Кокезе. Од Суботице, преко Београда до Ниша и многих мањих градова и средина, стизала је опрема коју су делили челници
Фудбалског савеза Србије. И обећање да се неће стати.

ЗЛАТНА ЛОПТА 2018

ЛАУРЕАТИ ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ
И АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ

Фудбалски савез Србије изабрао је на традиционалној свечаности најбољег тренера
и играча, а 2018. годину обележили су Владан Милојевић и Александар Митровић.
Они су добитници вредног признања „Златна лопта”.
Александар Митровић је осим сјајних партија у дресу репрезентације Србије, где је
постигао 12 голова на 13 мечева и био најбољи стрелац Лиге нација, бележио и сјајне
партије у дресу Фулама (седам голова у сезони 2018/2019, 12 голова прошле сезоне),
којем је помогао да се пласира у Премијер лигу.
За најбољег тренера другу годину заредом изабран је стратег Црвене звезде Владан
Милојевић. Он је са црвено-белима освојио титулу првака државе, а затим и обезбедио пласман у Лигу шампиона.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА
Година у којој желимо да после две деценије
изборимо пласман на ЕУРО и на тај начин
поново вежемо два највећа такмичења,
пласман на Светско и Европско првенство.
Година у којој кроз добар резултат младе селекције на Европском првенству у Италији
и Сан Марину желимо да изборимо пласман
на Олимпијске игре на којима наша фудбалска репрезентација није учествовала још од
Пекинга 2008. године. И све то у години јубилеја – 100 година од оснивања националног савеза. Она ће бити обележена низом
манифестација које представљају лепезу и
ретроспективу најважнијих догађаја у историји нашег фудбала.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС

ЗА ЦЕО СВЕТ СПОРТА
Спортски центар ФСС представља дом свим селекцијама Фудбалског савеза Србије. Током читаве
године, у зависности од обавеза планираних од
стране УЕФА И ФИФА, они бораве и припремају се у
Спортском центру ФСС пред одлазак на сваку утакмицу, односно турнир. Током 2018. имали смо прилику да будемо домаћини три турнира националних селекција млађих узраста у организацији УЕФА,
као и традиционалног турнира Миљан Миљанић.
Спортски центар ФСС, наравно није резервисан
само за селекције ФСС. Напротив, он своје капацитете нуди и другим домаћим и иностраним спортским
екипама. Своје припреме, у току паузе пред нову сезону, у Спортском центру ФСС имали су многи инострани фудбалски клубови. Као што су Руски прволигаши Рубин из Казања, Крила Совјетов и Урал.
Фудбалски клуб Катар из Дохе, Јанбијен из Кине и
Хапоел Афула из Израела само су неке од екипа које
су свој припремни боравак провели у нашем центру
и тиме нам указали велико поверење и признање.
Посебно желимо да истакнемо да су нам поверење
указали актуелни светски шампиони у фудбалу,
Фудбалски савез Француске и своју селекцију узраста до 20 година послали на припреме у Спортски
центар ФСС.
Започели смо сарадњу са Фудбалским савезом Кине
који је своју националну селекцију узраста до 19
година послао да припреме уради у Спортском центру ФСС. Тиме су нам указали велико поверење и на
велико задовољство сарадња се наставља и у 2019

години, где менаџмент Спортског центра ФСС припрема велике пројекте са фудбалским савезом Кине
као и фудбалским клубовима из Кине.
СЦ ФСС посебно је поносан што је наставио успешну сарадњу са Фудбалским савезом Уједињених
Арапских Емирата, посредством чега је организован долазак националне селекције до 15 година,
као и прволигашких клубова ФК Емиратес и ФК
Банијас, који су одрадили своје тронедељне припреме у СЦ ФСС.
Домаћи прволигаши су увек радо виђени гости,
у припремном периоду и пред одигравање утакмица. У току 2017. године, наши гости били су ФК
Војводина, ФК Раднички из Ниша, ФК Војводина,
ФК Радник из Сурдулице, ФК Бачка Топола, ФК
Пролетер...
Што се тиче осталих спортова, свакако морамо напоменути да су нам је поверење указано од стране
Рукометног савеза Србије и том приликом рукометна национална селекција Србије, пред светско
првенство у Данској и Немачкој припремала се у
нашем центру. Поверење нам је указао и теквондо
савез Србије чији чланови су се припремали у нашем комплексу. Такође наши гости били су и рукометни клубови из Кувајта, Израела који су своје
спортске припреме, пред одлазак на велика светска такмичења, обавиле у Старој Пазови.
Имали смо задовољство да угостимо и кошаркашку
репрезентацију Египта.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС

АКТИВНОСТИ КОНГРЕСНОГ
ТУРИЗМА
Као објекат јединственог типа, у протеклим годинама рада, стекли смо изузетно искуство у сегменту конгресног туризма, организујући дешавања за реномиране компаније као што су Јафа, Кине Нагел, ДМ парфимерије, који из годину у годину указују
своје поверење Спортском центру ФСС. Са компанијом Кока Кола из године у годину
настављамо одличну сарадњу, они у СЦ ФСС организују свој породични дан за преко
2000 особа. Посебно смо поносни на сарадњу и указано поверење Војске Србије која
традиционално већ четврту годину за редом окупља генерале и високе официре Србије и Мађарске и игра пријатељске фудбалске утакмице.
Министарство за заштиту животне средине организовало је своје семинаре и радионице у нашем комплексу. Наши гости поред поменутих, биле су невладине организације, Олимпијски комитет као и компаније Сканиа, Делмакс, Штрабаг, КВС, Метро,
Тера гас и многе друге.
Са нашим клијентима изградили смо изузетан однос поверења, они могу да рачунају
на нашу професионалност, поузданост и висок ниво услуге, а то је као резултат дало
стварање дугорочне сарадње са већином од набројаних компанија.
Оно што понуду Спортског центра ФСС чини атрактивном, у поређењу са објектима
сличног карактера, је свакако могућност обједињавања конгресног и спортско-рекреативног сегмента на високом нивоу. Примери таквог успешног концепта пословања
су свакако организације великих спортско - корпоративних дешавања у оквиру центра, након којих су задовољни клијенти изразили интересовање за поновну сарадњу.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС

КАМПОВИ И ТУРНИРИ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
У 2012. почели смо пројекат дечјег фудбалског кампа ФСС, под називом „Играј за Србију“. Иницијална идеја је била да камп буде
намењен искључиво деци нашег порекла,
која су рођена и живе у иностранству, међутим услед великог интересовања, учешће је
омогућено и деци са територије Републике
Србије. Пилот пројекат започет је организацијом Летњег кампа ФСС, на којем су учествовали играчи различитих узраста из свих
делова Европе, али и Аустралије и Америке.
Потом је уследио и Зимски камп ФСС.
Након успешне прве године и веома брзо
стеченог респектабилног угледа, подстакнути великим интересовањем деце и родитеља, наставили смо организацију летњих
и зимских кампова током 2013, 2014, 2015,
2016, 2017. и 2018. године.
Врхунски спортски центар, квалитетан
стручни кадар ФСС, као и вредност бренда
Фудбалског савеза Србије, дају нам за право
да сматрамо да је Камп „Играј за Србију” постао најцењенији скуп ове врсте у читавом
региону.
Као значајну активност коју смо планирали
у 2017. години и реализовали у 2018. била је
организација Интернационалног турнира
где је циљ био довести у Србију фудбалске
селекције из земаља које до сада нису играле у Србији. Том приликом наши гости били
су национална селекција Индије, селекција
Јордана као и Таџикистан.
Током 2018. године СЦ ФСС био је домаћин
кампа фудбалских тимова из Либана.
Организовали смо и велики међународни
турнир за млађе узрасте на коме је учествовало преко 100 фудбалских екипа.

