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У мору активности које смо имали између два
последња сазива приоритет је био и остао, због
свега што се десило и пандемије коронавируса,
пласман на Првенство Европе. Настављамо дa
се припремамо за најважнији догађај са јасном
жељом да после две деценије остваримо велики
успех и вежемо, после пласмана на СП у Русији,
два највећа такмичења. Имамо и знање и квалитет да испунимо циљ, а Савез ће да учини све
да стручном сектору и играчима омогући добру
припрему за мечеве одлуке.
Савез је у претходном периоду урадио много, пре
свега на инфраструктури. После неколико деценија, први пут смо за свега неколико месеци,
урадили практично комплетну реконструкцију
терена на свим стадиона Суперлиге. Многа места добила су и терене са вештачком травом последње генерације.
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Огромна средства уложили смо и у реновирање
Спортског центра који ће, после свега, моћи да
одговори највећим захтевима и потребама свих
селекција и гостију Фудбалског савеза. Нове свлачионице, собе, ВИП салони, ресторан, урађени су у
складу са највишим стандардима.
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Наставили смо, истовремено, са помоћи клубовима у опреми. Више од 2000 клубова широм Србије,
углавном оних којима је та помоћ најпотребнија,
добило је ову донацију Савеза. И наставићемо са
овом акцијом.
Савез је остварио и важан уговор, заједно са Заједницом клубова Супер и Прве лиге, најбољи уговор до сада. Реч је о новом спонзору Суперлиге, која
сада има у називу и кинеског реномираног гиганта
Linglong Tire.
Пред нама је много изазова, жеља да остваримо
пласман на Првенство Европе, истовремено наставимо низ успеха са селекцијом до 21 године,
учинимо да рад са млађим селекцијама буде на
нивоу који српски фудбал заслужује. Остајемо
посвећени у намери да резултатима и бригом
за боље фудбалско сутра, Србији подаримо још
много успеха.
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Период између две седнице највишег тела наше организације обележен је бројним активностима, а један од приоритета који смо за рекордно време с великим успехом решили односи се на инфраструктуру, односно терене. Оно
што се није учинило претходних деценија, урадили смо за
два – три месеца колико су трајали радови на готово свим
стадионима Суперлиге. И дочекали да се први пут у Србији
елитни фудбал игра на изванредним теренима. У сарадњи
са клубовима уложена су огромна средства за ново, лепше
лице фудбалске Србије. На делу је свеопшта фудбалска инфраструктурна револуција, а захваљујући разумевању и
помоћи државе у плану је реконструкција и изградња нових стадиона широм Србије.
У циљу развоја административног сектора и унапређења
оперативног рада у клубовима професионалних рангова
такмичења, организовали смо семинаре у Старој Пазови
који су окупили велики број фудбалских радника из целе
Србије, уз подршку и похвале од стране директора Удружења европских лига Јака Сварта. Имајући у виду велике
инвестиције у погледу реконструкције и изградње нових
травнатих подглога, осетили смо потребу да организујемо
и семинар на тему одржавања терена, а у циљу размене искустава и додатне едукације кадрова, како би ти терени
били третирани на адекватан начин и како би се обезбедила њихова дуготрајност.
Истовремено са обновом и изградњом терена и стадиона, имали смо велика улагања у Спортски центар у Старој
Пазови, у реконструкцију, али и изградњу потпуно нових
садржаја. Важно је апострофирати да смо наставили са поделом опреме и до сада је више од 2000 клубова добило
донацију Фудбалског савеза.
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СРБИЈЕ
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У припреми је Предлог закона о приватизацији професионалних клубова, а важно је истаћи да постоји сагласност свих клубова Заједнице. Желим да истакнем и чињеницу да
је од октобра 2019. урађен велики део посла и практично су припремљени сви неопходни кораци за имплементацију ВАР система од сезоне 2021/22. У току је израда пројекта,
а наредних месеци ФСС ће добити најмодернији ВАР центар са четири ВАР собе у Спортском центру у Старој Пазови. Битно је напоменути да је тест фаза ВАР система у Србији планирана за пролећни део следеће сезоне током које ће бити покривене одређене
утакмице Супер лиге.

У историји домаћег фудбала то се није
догодило, све до лета 2019. године
када је Фудбалски савез Србије учинио огроман напор да суперлигашку
сцену подигне на један виши ниво.
Заједно са клубовима и Заједницом Супер
лиге, покренут је свеобухватан пројекат
реконструкције терена, негде и поправки
трибина и реновирање свлачионица, широм Србије. Уложена су велика средства,
око 11 милиона евра, а практично нове
терене добили су Војводина и Пролетер,
Партизан, Младост из Лучана, Јавор, Вождовац, Напредак, Радник, Раднички из
Ниша, Мачва...

Фудбалски савез и Заједница клубова Супер и Прве лиге парафирали су вредан уговор са
новим спонзором – кинеским Linglong Tire. Уговор о спонзорству се односи за период од
минимум три године, што представља значајан раст комерцијалних прихода за елитни
ранг српског фудбала.
На крају или почетку, наш највећи приоритет остаје пласман на Првенство Европе, такмичења на које чекамо пуне две деценије. Желимо, после пласмана на Првенство света,
нови искорак, нови успех у репрезентативном фудбалу. Због пандемије вируса COVID-19
дошло је до померања бараж дуела са Норвешком, али Савез и све његове структуре
учиниће све да овај дуел, а сви се надамо и наредни са бољим из дуела Шкотска – Израел,
дочекамо, као и увек, спремно.
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Оно што се није учинило у претходних неколико деценија, урадило се и уложило за два-три
месеца колико су трајали радови на готово свим стадионима
Супер лиге и на неколико стадиона Прве лиге. Србија ће добити нови стадион у Бачкој Тополи, а вредно је истаћи да је
ТСЦ помогао у изградњи новог
терена на стадиону у Сенти.

Фудбалски савез Савез уложио је велика средства, више од 2,5 милиона евра у реновирање
Спортског центра у Старој Пазови. Собе, свлачионице, ВИП салони, сале за састанке, ресторан... сада имају потпуно ново лице.
И терени су прилагођени потребама свих националних селекција, са травнатим подлогама
последње генерације.

СЕМИНАРИ И ПОХВАЛЕ
У циљу унапређења оперативног рада у клубовима професионалних рангова такмичења,
организовали смо семинаре у Старој Пазови
који су окупили велики број фудбалских радника из целе Србије, уз подршку и похвале од
стране директора Удружења европских лига
Јака Сварта. Имајући у виду велике инвестиције у погледу реконструкције и изградње нових травнатих подглога, организoвали смо и
семинар на тему одржавања терена, а у циљу
размене искустава и додатне едукације кадрова, како би ти терени били третирани на адекватан начин и како би се обезбедила њихова
дуготрајност.
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ВИШЕ ОД ДВЕ ХИЉАДЕ КЛУБОВА

ДОБИЛО ДОНАЦИЈУ ФСС
Фудбалска Србија од севера до југа,
запада и истока, а њено срце нису
само највећи градови наше земље,
већ напротив, места која чине фудбалску базу, мале средине великог
надахнућа. И они који помоћ не траже, али помоћ заслужују.
И Савез то зна да препозна. После тоне опреме која је дошла у
руке клубова из Сурчина, Добановаца, Лознице, Сопота, Лазаревца,
Сремске Митровице, Новог Сада,
Зрењанина, Лознице, Крушевца…
за свега неколико дана нове испоруке комплета дресова, лопти
и опреме отишли су клубовима са
територије Косова и Метохије, али
и из ГФС Краљева, Новог Пазара,
Тутина, Врњачке Бање, Кикинде,
Чачка, Горњег Милановца, Пожеге,
Ужица, Сјенице, Пријепоља… Сваки
град, свако село, мушки и женски
клубови, футсал клубови и школе
фудбала, нико није изостављен са
списка који сада броји више од 2000
клубова који су добили опрему и
лопте од Фудбалског савеза Србије.
И Савез неће стати све док и последњи клуб у Србији не добије
вредну опрему.
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РАДНА ГРУПА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВАР-а

LINGLONG TIRE

НОВИ СПОНЗОР

У жељи да се елиминишу све недоумице око спорних детаља на
суперлигашким теренима и на тај начин постигне максимална
регуларност елитног такмичења, формирана је радна група за
будућу имплементацију видео-технологије.

ЕЛИТНЕ ЛИГЕ

САРАДЊА СА СПОРТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА
Потписан је споразум са свим престижним спортским универзитетима у Србији о сарадњи
која подразумева едукацију будућих тренера, функционера и судија. У склопу ове сарадње, у
септембру 2019. године покренут је курс о одржавању терена, који су сви полазници завршили са највишом оценом.

Фудбалски савез и Заједница клубова Супер и
Прве лиге парафирали су вредан уговор са новим спонзором – кинеским Linglong Tire. Уговор о спонзорству се односи за период од минимум три године, што представља значајан
раст комерцијалних прихода за елитни ранг
српског фудбала.

У МИСИЈИ ФУДБАЛА И РЕГУЛАРНОСТИ
Неколико акција је покренуто у вези са озбиљним проблемима у фудбалу, попут насиља у публици, намештања утакмица и незаконитог клађења међу фудбалерима.

БАЗИЧНИ ФУДБАЛ И КОМЕТ

КОМПАНИЈА MOZZART

Поставили смо новог националног менаџера за базични фудбал, Тамару Томовић. Важно је
истаћи да је после редовног годишњег упитника УЕФА који је оцењен у јуну 2019. ФСС враћен
бронзани статус у оквиру УЕФА Повеље о базичном фудбалу, чиме је потврђен рад ФСС на развоју фудбала. Тим чином смо остварили и новчане подстицаје за базични фудбал. У плану је
такође неколико нових пројеката (за девојчице, школски спорт...), као и ширење мреже људи
који раде у базичном фудбалу у регионима кроз именовање четири регионална Координатора
за базични фудбал. Вредно је напоменути да смо увели и регистрациони систем спортиста –
Комет, који тренутно садржи податке за више од 96000 играча у Србији.

ЗА ЈАЧИ СПОНЗОРСКИ ПУЛ
Јачи спонзорски пул за још боље резултате.
Фудбалски савез и Компанија Mozzart потписали су уговор о сарадњи којим Mozzart
постаје официјелни betting партнер фудбалске репрезентације Србије. Уговор су у Кући
фудбала у Старој Пазови потписали генерални секретар ФСС Јован Шурбатовић и директор Сектора корпоративних комуникација
Mozzarta Борјан Поповић.
-Наш циљ је да после одласка на Светско
првенство и резултата у Лиги нација остваримо пласман на Европски шампионат. Желимо да у континуитету бележимо врхунске
резултате. Захваљујемо Mozzartu што верују у
нас. Ово је компанија која није само лидер на
домаћем тржишту, него и регионални лидер,
сто посто српска компанија, и ова сарадња је
доказ да најбољи иду уз најбоље - рекао је Јован Шурбатовић после потписивања уговора.
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ЈАЧА МЕДИЈА СЛУЖБА
НОВИ САЈТ И АПЛИКАЦИЈА

А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

НОРВЕШКА У МИСЛИМА

После ревизије репутације савеза на националном нивоу, именован је директор за медије
Небојша Петровић, да би се унапредиле комуникацијске способности наше организације. Од
септембра 2019. године у функцији је и нова интернет страница, далеко прегледнија и садржајнија, а једна смо од ретких фудбалских организација на свету која поседује и званичну мобилну
апликацију. Захваљујући овим иновацијама, драстично смо повећали посету на сајту ФСС и другим медијима олакшали приступ најважнијим
информацијама из табора свих националних
селекција Србије. Унапређен је визуелни идентитет на свим пољима нашег оглашавања (дигитал и принт). Путем креативног садржаја на
друштвеним мрежама, свакодневно комуницирамо са преко пола милиона пратилаца, а УЕФА је
препознала напредак и кроз редовне кварталне
извештаје похвалила рад медијског и маркетинг
сектора ФСС. Пратећи светске трендове, формирана је Е-селекција Србије, која је на управо завршеном Европском првенству остварила фантастичан подвиг пласманом у финале и
освајањем сребрне медаље.

ЖЕЛИМО
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Наш најбољи државни тим наставља пут до завршнице Првенства Европе, а жеља
свих је да после пуне две деценије и пласмана на Првенство света у Русији, репрезентација веже два највећа такмичења. Пред нама је бараж дуел у Лиги нација са
Норвешком, а надамо се, и финални меч у Београду са бољим из сусрета Шкотска
– Израел. Све структуре Фудбалског савеза су у функцији резултата који би Србији
подарио огроман успех, а пулени селектора Тумбаковића имају и знања и моћи да
буду најбољи онда када је то најважније.

Пред Орловима је и нови испит, после сјајног дебија у најмлађем
такмичењу УЕФА, Лиги нација. Сада у Лиги Б, где су нам ривали
Русија, Мађарска и Турска. И у овој конкуренцији, наше амбиције
су највеће, Србија и жели и може у друштво најбољих, степеницу
више. Дакле, много изазова, веома важних утакмица и верујемо
сви, спектакуларних победа.
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ЗАХВАЛНОСТ КРСТАЈИЋУ,

ПОВЕРЕЊЕ

ТУМБАКОВИЋУ

После одличних резултата у Лиги нација, Србија са селектором Младеном Крстајићем ушла је са много оптимизма у квалификације за Првенство Европе. И
на старту је остварен добар резултат (1:1) у Лисабону против Португала, претходно и реми (1:1)
у пријатељском мечу у Волфсбургу са Немачком. Уследило је гостовање у Украјини и неочекивани пораз који је укључио аларм. На
предлог Стручног одбора, Извршни одбор
ФСС захвалио се Младену Крстајићу, а на
место селектора именован је Љубиша
Тумбаковић.

ВЛАДИМИР МАТИЈАШЕВИЋ

НОВИ СПОРТСКИ
ДИРЕКТОР

Србија је хтела да избори директан пласман на ЕУРО, али како је такав епилог
изостао, део одговорности, поред селектора Младена Крстајића, преузео је и
Дарко Ковачевић. После његове оставке, функција спортског директора ФСС
поверена је Владимиру Матијашевићу.

СВЕТСКИ ПРИЗНАТО ИМЕ
АНДРEЈА МИЛУТИНОВИЋ

КООРДИНАТОР ФИЗИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ СВИХ СЕЛЕКЦИЈА

Један од најпризнатијих европских стручањака у области припреме и опоравка
спортиста професор Андреја Милутиновић нови је члан Фудбалског савеза Србије.
Уговор је потписао на четири године и
обављаће функцију кординатора физичке
припреме и рехабилитације А репрезентације Србије, као и свих осталих репрезентативних селекција у ФСС.
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ИНДИВИДУАЛНИ УСПЕСИ ОРЛОВА
Током 2019. године многи наши репрезентативци су заслужили индивидуална признања и остварили трансфере који су привукли пажњу светске фудбалске јавности.
Фудбалска Србија добила је представника у највећем и најпопуларнијем клубу света,
мадридском Реалу. Уговор са „краљевским клубом“ потписао је Лука Јовић. Капитен
најбољег националног тима Александар Коларов изабран је у идеалан тим Серије
А, Предраг Рајковић је у својој дебитантској сезони у Лиги 1 проглашен за најбољег
голмана Француске, а Сергеј Милинковић – Савић за најбољег везног играча Серије
А. Александар Митровић је наставио да решета противничке мреже, у репрезентацији је све ближе рекорду на вечној листи најбољих стрелаца, а у дресу Фулама господари енглеским Чемпионшипом.

СВЕ БЛИЖЕ РЕКОРДУ

МИТРОВИЋ СТИГАО
ДО 34 ГОЛА
Александар Митровић све је ближи
титули најбољег стрелца у историји
репрезентације. Нападач Фулама је са
два гола против Луксембурга и једним
против Украјине стигао до 34. гола на
56 наступа за Србију.
Митровић је на стадиону који носи
име „Рајка Митића” престигао легенду Црвене звезде и сада има само три
гола мање од Милана Галића, Благоја
Марјановића и Сава Милошевића.
Рекордер је легендарни центарфор
Партизана Стјепан Бобек, са четири
поготка више од свог наследника у
црно-белом дресу.
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НАВИЈАЈ ЗА СРБИЈУ

МЛАДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

СА ИЛИЈОМ СТОЛИЦОМ
ДО НОВОГ ПОДВИГА

Медија и маркетинг служба ФСС чине
све да репрезентацију приближе народу и на тај начин Орлови добију подршку која би Србији помогла на путу до
пласмана на Првенство Европе. Акција
„Навијај за Србију” наишла је на огроман одјек у јавности, пре свега међу
млађом популацијом. Посета наших
асова основним и средњим школама
изазвала је невероватну пажњу деце,
учинила да се играчи осећају пријатно.
После свега сведоци смо иницијативе
и жеље појединих репрезентативаца
да акција постане неизоставни део
„припрема” репрезентације пред свако
окупљање. Огроман допринос акцији
дали су и наши најбољи футсалери, односно девојке, женска „А” репрезентација, посетама школама у Нишу.

Репрезентација Србије до 21 године поново је остварила успех и изборила пласман
међу најбоље младе селекције на Старом
континенту. Био је то нови, везани пласман
на завршницу Првенства Европе. Мали број
Савеза у Европи може да се похвали чињеницом да у овом узрасту, већ неколико циклуса, играју завршницу континенталног
такмичења.

Амбиција Савеза је да се настави истим
путем, а нови циклус квалификација за
Првенство Европе у Мађарској и Словенији
поверен је Ненаду Миловановићу, тренеру
са вишегодишњим искуством у најелитнијем такмичењу српског фудбала. После
лошег старта, пораза у Русији и ремија у Новом Саду са Летонијом, дошло је до промене
на кормилу младе репрезентације, а први
тип стручног сектора био је избор Илије
Столице, стручњака који се већ доказао у
раду са млађим селекцијама ФСС. Орлићи
настављају свој пут ка завршници Првенства Европе 4. септембра када гостују Летонији, а четири дана касније следи важан
дуел у Србији са Бугарском.
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МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

СВЕ СЕЛЕКЦИЈЕ У ЕЛИТ РУНДИ
КОРОНА ЈАЧА ОД ФУДБАЛА

Све млађе селекције Фудбалског савеза Србије, мушке и женске U 17| U19, избориле су пласман у елит рунду квалификација за одлазак на Првенство Европе. Када се очекивао наставак
квалификација уследила је пандемија вируса COVID – 19 и УЕФА је суспендовала сва клупска
и репрезентативна такмичења. Могућем наставку надају се мушка U19 и женска U17 али дефинитивно, пауза услед коронавируса, утицала је на активности млађих селекција.

ГОРАН ГРКИНИЋ
НОВИ КООРДИНАТОР
МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА
Долазак Владимира Матијашевића на чело
спортског сектора Фудбалског савеза Србије,
значио је и кадровску реконструкцију у раду
млађих селекција и ангажовање Горана Гркинића, кога су препоручиле одличне организационе способности.
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ФУТСАЛЕРИ
ПОНОС НАЦИЈЕ

КОРАК ДО ПОДВИГА И
ПЛАСМАНА НА
ПРВЕНСТВО СВЕТА
Србија је сила у футсалу, репрезентација коју свет поштује.
Потврда добрих резултата
дошла је у новим квалификацијама, никад тежим и захтевнијим, на путу до пласмана на
Првенство света. Изабраници
селектора Горана Иванчића,
под будним оком директора
Бојана Павићевића, стигли су
на корак до подвига и одласка
на Првенство света.
У првом кругу квалификација
наши момци су бриљирали,
у конкуренцији Француске,
Швајцарске и Белгије, освојили су прво место. Уследио је
завршни круг квалификација у
којој смо, вољом жреба, били у
„групи смрти“ заједно са Шпанијом, Украјином и поново
Француском. Фудбалски савез
Србије изборио се за домаћинство турнира који је одржан
у фантастичном амбијенту
нишког „Чаира“. И на крилима навијача Момчиловић, Томић, Ракић, Пршић и саиграчи, остварили су два велика
тријумфа против Украјине и
Француске, довољно за бараж
мечеве са Финском и наду
да ћемо се наћи међу малим
бројем европских селекција
које су успеле да се пласирају
на Првенство света које се одржава у Литванији.
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УЕФА ФУТСАЛ РАНГ ЛИСТА
СРБИЈА ЧЕТВРТА
Сјајни резултати футсал репрезентације Србије и пласман у плејоф квалификација за пласман на
Првенство света у Литванији, добили су потврду у виду доброг пласмана на ранг листи УЕФА Футсал
– Србија се налази на четвртом месту, одмах иза три футсал велесиле
Шпаније, Португала и Русије! Високо четврто место Србије значи да
ћемо у наредним квалификацијама
за Првенство Европе (жреб група
биће одржан 14. маја) бити носиоци
једне од 8 квалификационих група.
Интересантно је да ће се наредне
квалификације први пут играти по
новом систему домаћин-гост (четири селекције у свакој групи, по три
утакмице код куће и три у гостима).
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

ПРИЗНАЊЕ
ЗА
СЛАВИШУ КОКЕЗУ
Фудбалски савез Србије ужива велики углед у институцијама УЕФА
и ФИФА а томе у прилог и једно
велико

признање.

Председник

Славиша Кокеза промовисан је на
састанку у Женеви у потпредседника једне од најважнијих комисија УЕФА – Комисије националних савеза која се бави пројектима
и расподелом средстава. Ово тело

100 ГОДИНА
ПОНОСА

УЕФА броји 28 чланова из целе
Европе, председник је Турчин
Сервет Јардимчи, а има три потпредседника. На позив Светске
фудбалске федерације, први човек
српског фудбала имао је састанак
и са председником ФИФА Ђанијем
Инфантином.
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У Народном позоришту, храму српске
културе, одржана је гламурозна свечаност поводом обележавања златног јубилеја 100 година од оснивања Фудбалског
савеза Србије и додела годишњих признања ФСС „Златна лопта Србије”.
У присуству председнице Владе Србије
Ане Брнабић, председника УЕФА Александра Чеферина и његових сарадника,
министара у Влади Србије, бројних легенди српског и југословенског фудбала, угледних чланова из многих сфера
друштвеног и спортског живота, свечана академија ФСС била је подељена у два
програмска дела. Први се односио на позоришну представу која је присутне водила кроз време, од дана оснивања (13.
април 1919), до данашњег дана, и други,
церемонијални део, када су уручена признања најбољим појединцима у години
на измаку.
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ЗЛАТНА ЛОПТА

ЛАУРЕАТИ СИНИША МИХАЈЛОВИЋ,
ДУШАН ТАДИЋ И ПРВИ ПУТ ЈЕДНА
ДАМА, ВИОЛЕТА СЛОВИЋ
Фудбалски савез Србије изабрао је добитнике традиционалног признања
„Златна лопта” за најбољег тренера и
најбољег играча у 2019. години.
Играч који је обележио 2019. годину је
Душан Тадић, капитен Ајакса и један
од најистакнутијих играча у најбољем
државном тиму. Лидер славног амстердамског клуба водио је „копљанике” кроз фантастично путовање у
Лиги шампиона, а фудбалски свет је
данима препричавао његове бравуре
из меча на стадиону Сантијаго Бернабеу против мадридског Реала, али
и дуела са Јувентусом, Тотенхемом…
Голови и пре свега асистенције, његов
су заштитни знак, а захваљујући тим
бравурама, Ајакс је освојио триплу
круну у Холандији.

Признање за тренера године припало је Синиши Михајловићу,
тренеру Болоње и једном од ретких стручњака који већ годинама
ради с успехом у Серији А, а да није Италијан. Клуб који је био на
ивици амбиса и на путу ка Серији Б, довео је на корак од пласмана у
квалификације за Лигу Европе.

Први пут Фудбалски савез Србије доделио је Златну лопту најбољој фудбалерки, а велико признање припало је
сјајној Виолети Словић, капитену репрезентације и узданици суботичког
Спартака.
Бескомпромисним играма, пожртвовањем и високо професионалним односом изградила је имиџ врхунског
штопера, а капитенска трака је доказ
ауторитета и потврда статуса апсолутног лидера националног тима. Са
Спартаком је наставила доминацију
српским фудбалом и оставила значајан траг у Лиги шампиона.
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КУП СРБИЈЕ 2018/19.

ПРАЗНИК ФУДБАЛА И НОВИ
ПЕХАР ПАРТИЗАНУ

КУП СРБИЈЕ 2019/20.

ВОЈВОДИНИ ПОСЛЕ ПЕНАЛ ДРАМЕ
ДРУГИ ПЕХАР У ИСТОРИЈИ

Фудбалска Србија имала је спектакуларан завршетак сезоне у којој
је Црвена звезда освојила титулу
шампиона, а актери финала националног купа била су два наша
најтрофејнија клуба. Вољом жреба
финале се играло на трави нашег
највећег стадиона, а славио је Партизан голом Бојана Остојића – 1:0.
Био је то меч у коме је последњи
пут пехар подигао дугогодишњи
капитен црно-белих Саша Илић.
Вредно је истаћи да је клуб из Хумске четврти пут заредом подигао
пехар Купа Србије.

Фудбалери Војводине победници су Купа Србије за сезону
2019/20. Они су у финалном
мечу који се играо у Нишу на
стадиону „Чаир” савладали Партизан после регуларних 2:2 (1:0)
и пенал драме – 4:2! Новосађанима је ово други трофеј националног купа у историји.
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НАГРАДА ФСС – ГОЛ КОЛА

ПРОМОЦИЈА ЕЛИТНОГ
ФУДБАЛА
У циљу промоције и популаризације домаћег
такмичења, наставили смо са лепом традицијом да стрелце најефектнијег гола у сваком
колу Супер лиге Србије награђујемо са најновијим моделом ручног сата. По завршетку
шампионата, Инстаграм пратиоци и чланови
специјалног жирија налазе се на слатким мукама када гласају за погодак који је обележио
читаву сезону. Истовремено, награђујемо и
стрелце Гола месеца у Првој лиги Србије.

ПОВЕРЕЊЕ УЕФА СРПСКИМ АРБИТРИМА

СРЂАНУ ЈОВАНОВИЋУ ФИНАЛЕ ПЕ U21
Европска кућа фудбала верује у рад Судијске комисије ФСС и сходно томе наградила је оне који су у овом тренутку
њен најбољи производ. УЕФА у једном
арбитру види наследника Милорада Мажића, а колико има поверења у Срђана
Јовановића најбоље се видело у одлуци
да после финала Првенства Европе U 19
у Грузији, добије и завршну представу
Првенства Европе U 21 које се одржавало
у Италији. И Јовановић је са својим сарадницима Урошем Стојковићем и Миланом
Михајловићем био беспрекоран, сјајно је
одрадио дуел у коме је Шпанија славила
против Немачке.

САВЕЗ У ХУМАНИТАРНОЈ МИСИЈИ ТОКОМ БОРБЕ СА
ВИРУСОМ COVID 19
Фудбалски савез Србије (ФСС) покренуо
је кампању прикупљања финансијске
помоћи здравственом систему, држави и
грађанима.
Суочени са пандемијом вируса COVID-19,
пошасти која је Србију и готово целокупну светску популацију довела у стање
опште мобилизације и бриге за сваки
људски живот, Фудбалски савез Србије
је покренуо кампању прикупљања финансијске помоћи здравственом систему, држави и грађанима. Одбор за
хитна питања ФСС донео је одлуку да
у хуманитарне сврхе донира значајна
новчана средства. Тим поводом и запослени у систему Фудбалског савеза Србије издвојили су део својих месечних
примања, а акцију која је потекла од
најужег руководства Савеза, значајним
средствима су помогли и фудбалски репрезентативци Србије.
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НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ
2019 година била је успешна година у раду
Спортског центра ФСС. Успешно је позициониран на хотелском тржишту Србије и постао
је значајно одредиште за пословне људе и
конгресни туризам. О константном порасту
активности у хотелу говори и податак да су
многе светски познате компаније редовни
гости СЦ ФСС где организују своје различите
корпоративне активности, промоције, конференције, семинаре и тренинге. Све то је утицало да се пословање Центра усмери на три
циљна сегмента: спортско - професионални,
спортско - рекреативни и конгресни.

Пословни резултати дају менаџменту Спортског центра ФСС кредибилитет за нове амбициозне и веће циљеве. На успеху тог таласа
шириће и даље своју пословну филозофију.
Један од првих задатака на том пољу је усавршавање, повећање знања, способности и вештине запослених.
На овај начин афирмишу се нове вредности које, све бројнији и по правилу захтевни
клијенти први препознају.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС

ЗА ЦЕО СВЕТ СПОРТА
Током 2019. имали смо прилику да будемо домаћини шест турнира националних
селекција млађих узраста у организацији
УЕФА, као и традиционалног турнира
Миљан Миљанић. Своје припреме, у току
паузе пред нову сезону, у Спортском центру
ФСС имали су многи инострани фудбалски
клубови. Неке од екипа које су свој припремни боравак провели у нашем центру и тиме
нам указали велико поверење и признање
су Хата и Шаржа из Уједињених Арапских
Емирата, Бизертин из Туниса, Алтадамон и
Бурган из Кувајта, Фудбалски клуб Катар из
Катара... И фудбалски клуб Ред Стар са Новог Зеланда прешао је дуг пут да би боравили и припремали се у СЦ ФСС.
СЦ ФСС посебно је поносан што је наставио
успешну сарадњу са фудбалским савезом
Уједињених Арапских Емирата и прволигашима из УАЕ, који су се припремали у СЦ
ФСС. Такође, домаћи прволигаши су увек
радо виђени гости, у припремном периоду
и пред одигравање утакмица.
Што се тиче осталих спортова, свакако морамо напоменути да нам је поверење указано од стране Рукометног савеза Србије.
Поверење нам је указао и Теквондо савез
Србије чији чланови су се припремали у
нашем комплексу. Такође, наши гости били
су и рукометна репрезентација Кувајта и
Египта, као и рукометни клубови из Кувајта
који су своје спортске припреме, пред одлазак на велика светска такмичења, обавили
у Старој Пазови.
Посебно желимо да истакнемо да смо ове
године били домаћин великом клуб из Енглеске, Манчестер Јунајтеду, који је своју
школу фудбала организовао у нашем комплексу.
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Као објекат јединственог типа, у протеклим годинама рада, стекли смо изузетно искуство у сегменту конгресног туризма, организујући дешавања за реномиране компаније као што су Нафтна индустрија Србије, која већ четврту годину за редом указује
своје поверење Спортском центру ФСС.

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 је учествовало 80 играча различитих узраста из
свих делова Европе, али и Аустралије и Америке. Потом је уследио и Зимски камп ФСС.

АКТИВНОСТИ КОНГРЕСНОГ
ТУРИЗМА

КАМПОВИ И ТУРНИРИ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА

Са компанијом Штрабаг из године у годину настављамо одличну сарадњу, они у СЦ
ФСС организују све своје семинаре, радионице, предавања. Компанија Ирекс указала нам је част организовавши свечано отварање у нашем комплексу, где смо после
успешне организације наставили сарадњу. Атлантик група и Апатинска пивара организовале су своје креативне догађаје и едукативне радионице у нашем хотелу.
Велика нам је част да смо шесту годину заредом домаћин Војске Србије, који организују дружење високих официра Републике Србије и високих официра Народне Републике Мађарске. Овај традиционални фудбалски сусрет поред играња фудбалске
утакмице доприноси неговању пријатељских односа између наших двеју држава.
Поред поменутих, поверење су нам указале и многе друге компаније. 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.
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.

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 , 2018 и 2019 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.

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР
СЦ ФСС није пропустио прилику да и ове године буде хуман, тако је уступио своје капацитете хуманитарном турниру BELhospice.
BELhospice је установа специјализована за
услуге палијативног збрињавања која обезбеђује најбољу могућу бригу у складу са
концептом палијативног збрињавања. На
турниру су учестволе - Екипе (Компаније) :
Кредит Агрикол Србија, Апатинска пивара,
Маклер, Генерали осигуравајућа кућа, КПМГ,
Теленор, Меди груп, Теле груп, ВБ Лизинг
компанија, Инпхарм, Милбауер и Роше Д.о.о.
Овo је био мaли гест у коме је Спортски центар ФСС са задовољством учествовао.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2019 | 2020 | 40

41 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2019 | 2020

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС

У наредном периоду, наше амбиције су окренуте повећању фокуса на конгресни туризам, као и на повећање броја припремних боравка спортских екипа, како фудбалских, тако и рукометних, одбојкашких и других спортова из земље и иностранства.
Организовање турнира, као и организација Летњих и Зимских дечијих фудбалских
кампова ФСС су додатне активности које употпуњују нашу понуду.

Хотел Србија ЛУКС који се налази у оквиру комплекса Спортског центра ФСС комплетно је реновиран 2020 године. Хотел располаже са 68 смештајних јединица које се простиру
на два спрата, односно 64 стандард собе и 4 апартмана.

ОТВОРЕНИ ЗА СВЕ

НОВИ ИЗГЛЕД
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Јован ШУРБАТОВИЋ
СПОРТСКИ ДИРЕКТОР
Владимир МАТИЈАШЕВИЋ

План маркетиншке стратегије центра је афирмација нове клијентеле, попут привредних субјеката, непривредних организација и образовних институција, односно преузимање знатног дела конкурентског тржишног учешћа чиме ће свакако допринети и
јака и стабилна организација ФСС која стоји иза Спортског центра.

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ
Ненад БЈЕКОВИЋ
Марко ПАНТЕЛИЋ

У циљу подизања свести наведених организација о квалитету капацитета којима
Центар располаже, овогодишњи маркетингшки план обухвата и знатно садржајнију
и интензивнију медијску и ПР кампању.
Циљ менаџмента Спортског Центра Фудбалског савеза Србије је подизање квалитета
услуга на највиши ниво. Својом културом, дискрецијом, ефикасношћу, образовањем и
професионализмом освојити госте и тако учинити да гост оде добро расположен са
жељом да се опет врати.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА

Собе и сале за састанке су модерно и елегантно опремљене.
Уређене су намештајем који је израђен од најквалитетнијих
материјала, најфиније обраде.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Председник Славиша КОКЕЗА
Илија ПЕТКОВИЋ
Нoвицa ТОНЧEВ
Дрaгaн СИМОВИЋ
Слободан ИЛИЋ
Милош МИЉАНИЋ
Милан КАРАЏИЋ
Ненад БЈЕКОВИЋ
Душан МРАКИЋ
Марјан РНИЋ
Јанош ЖЕМБЕРИ
Бранко СТОЈАКОВИЋ
Драган ИЛИЋ
Драгомир ЛАЗОВИЋ
Саша БАЈЧЕТИЋ
ОСНОВАН
1919.
ЧЛАНСТВО FIFA
1921.
ЧЛАНСТВО UEFA
1954.
БРОЈ КЛУБОВА
2.482
РЕГИСТРОВАНИ ИГРАЧИ
146.845
БРОЈ СУДИЈА
4.032

Хотел је уређен тако да може да задовољи потребе и најзахтевнијих гостију.
У наредном периоду завршава се и реновирање ресторана
и кафе бара.
И према свему што смо до сада видели ресторан ће бити
обогаћен луксузним и инспиративним детаљима. Префињен и елегантан ентеријер за савршену атмосферу и
комплетан доживљај разноврсне кухиње на највишем нивоу. Прави рај за све естете и хедонисте.
Сам концепт реновирања Спортског центра ФСС креиран је тако да омогући ексклузиван доживљај луксуза
и удобности.
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БРОЈ ТРЕНЕРА
4.901
НАЈВИШЕ ТИТУЛА У ПРВЕНСТВУ
ФК Црвена звезда 31
ФК Партизан 27
НАЈВИШЕ ТРОФЕЈА У КУПУ
ФК Црвена звезда 24
ШАМПИОН 2019/20.
ФК Црвена звезда
ПОБЕДНИК КУПА 2019/20.
ФK Војводина

АУТОР
Мирко Врбица
ДИЗАЈН
RIGHT NOW
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