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Славиша Кокеза поднео је оставку на место председника. У мају месецу Ненад Бјеко-
вић је изабран за заменика председника уместо Марка Пантелића, са овлашћењима 
да представља Савез и врши послове председника до ванредних избора.

ЧАСТ И ПРИЗНАЊЕ, СВЕ ЗА ДОБРОБИТ СРПСКОГ  
ФУДБАЛА
Нови заменик председника Фудбалског савеза Србије са свим овлашћењима првог 
човека ФСС, Ненад Бјековић, после једногласне подршке ИО: 

„Одлука Извршног одбора је за мене велика част и велико признање. Уз помоћ 
најближих сарадника радићу за добробит српског фудбала. Ја сам више човек тере-
на, али имам уз себе људе који имају искуства и знају како се руководи озбиљном 
организацијом као што је Фудбалски савез Србије. Никада нисам волео да паметујем 
и да филозофирам о стварима и темама у које се не разумем, али сам довољно дуго у 
фудбалу да могу да одговорим обавезама и задацима у овако деликатном тренутку. 
Биће ми задовољство да вршим дужност председника Савеза до расписивања нових 
избора.”

ПРОМЕНЕ
ОСТАВКА ПРЕДСЕДНИКА СЛАВИШЕ КОКЕЗЕ,  
СМЕНА МАРКА ПАНТЕЛИЋА, ПОВЕРЕЊЕ ИО ФСС  
НЕНАДУ БЈЕКОВИЋУЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Ненад БЈЕКОВИЋ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
Јован ШУРБАТОВИЋ

ИЗВРШНИ ОДБОР
Ненад БЈЕКОВИЋ 

Нoвицa ТОНЧEВ 
Дрaгaн СИМОВИЋ 

Милош МИЉАНИЋ 
Милан КАРАЏИЋ 

Душан МРАКИЋ 
Марјан РНИЋ 

Јанош ЖЕМБЕРИ 
Бранко СТОЈАКОВИЋ 
Драгомир ЛАЗОВИЋ 

Драган ИЛИЋ 
Саша БАЈЧЕТИЋ 

Бојан ПАВИЋЕВИЋ

ОСНОВАН
1919. 

ЧЛАНСТВО FIFA
1921.

ЧЛАНСТВО UEFA
1954.

БРОЈ КЛУБОВА
2.482

РЕГИСТРОВАНИ ИГРАЧИ
146.845

БРОЈ СУДИЈА
4.032

БРОЈ ТРЕНЕРА
4.901

НАЈВИШЕ ТИТУЛА У ПРВЕНСТВУ
ФК Црвена звезда 32

ФК Партизан 27

НАЈВИШЕ ТРОФЕЈА У КУПУ
ФК Црвена звезда: 25

ШАМПИОН 2020/21
ФК Црвена звезда

ПОБЕДНИК КУПА 2020/21
ФК Црвена звезда

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

Football Association
of Serbia
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Као последица (не)оствареног резултата уследи-
ле су промене на месту селектора најбољег на-
ционалног тима. Са Љубишом Тумбаковићем по-
стигнут је споразумни раскид уговора, а кормило 
репрезентације поверено је Драгану Стојковићу, 
легендарном асу, бившем репрезентативцу, јед-
ном од најбољих играча са ових простора, тре-
неру који се остварио на азијском континенту и 
показао жељу и спремност да преузме бригу о др-
жавном тиму своје земље.

Драган Стојковић је потписао уговор на три годи-
не, односно до краја квалификација за Европско 
првенство 2024. године.

„Пресрећан сам и у исто време изузетно поносан. 
Не постоји већа част него бити селектор своје 
земље.

СМЕНА ЉУБИШЕ ТУМБАКОВИЋА, 
ПОВЕРЕЊЕ ДРАГАНУ СТОЈКОВИЋУ

Уз селектора Драгана Стојковића на месту директора „А” тима биће Стеван Стојано-
вић. Што се тиче стручног штаба, селектор је одабрао следеће сараднике:
Горан Ђоровић – тренер, Саша Илић – тренер, Братислав Живковић – тренер, Горан 
Чумић – тренер голмана, Кацушито Киноши – кондициони тренер, Небојша Стамен-
ковић – тренер аналитичар, Немања Филиповић – тим менаџер.

Многе активности у систему ФС 
Србије биле су усмерене на оства-
рење главног резултатског циља, 
пласмана „А” репрезентације на 
Европско првенство. Изборен је 
бараж, а у мечу полуфинала сав-
ладали смо Норвешку у Ослу. Билa 
је то једна од најбољих партија 
нашег најбољег државног тима. И, 
наравно, очекивали смо да ћемо 
у финалном мечу са Шкотском у 
Београду поново бити на висини 
задатка и после 20 година поста 
најзад изборити пласман на кон-
тинентално такмичење. Нисмо 
успели. Шкотска је била боља по-
сле продужетака и извођења једа-
наестераца.

Свестан сам одговорности коју преузимам, али исто 
тако верујем у сопствени квалитет, квалитет мојих 
сарадника и огроман потенцијал који има наша 
репрезентација. Такође, осећам велику подршку 
са свих страна која ће бити неопходна како бисмо 
остварили наше циљеве. Морамо бити јединствени, 
да гинемо за дрес наше земље, грб и химну. Нема 
другог начина да се дође до успеха. Резултат је при-
оритет, али исто тако хоћу да ми доминирамо, да 
желимо гол више и ми будемо ти који ће контроли-
сати утакмицу. Биће и тешких момената, али ће и 
тада бити неопходно јединство, вера и оптимизам 
да ће прва следећа утакмица бити боља. Још једном 
желим да се захвалим Фудбалском савезу Србије на 
поверењу и надам се да ћемо заједно имати разлога 
да се радујемо успесима наше репрезентације”, ре-
као је Драган Стојковић.



9 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2020/2021

ЗА ДИРЕКТОРА „А” РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ИМЕНОВАЊЕ СТЕВАНА СТОЈАНОВИЋА  

„Драган Стојковић је рођени победник. Поседује хариз-
му, прави је лидер, а то су особине са којима једноставно 
мораш да се родиш. Већ је направио добру и здраву ат-
мосферу у репрезентацији, што се одразило и на резул-
тате на старту квалификација. Ово је специфичан посао, 
није као у клубу где имаш довољно времена на распо-
лагању да спроведеш све своје идеје у дело. Дошли смо 
да радимо на дуже стазе, верујем у селектора и у наше 
играче, а сигуран сам да је слично и расположење у јав-
ности. Добро познајем Пиксијеву филозофију, ништа ми 
није страно. Поред жеље за победом у свакој утакмици 
без обзира на јачину противника, њему је веома битно 
да и навијачи буду задовољни игром наше репрезента-
ције”, рекао је Стеван Стојановић.

Легендарни голман Црвене звезде, капитен генерације која је освојила Куп 
шампиона, Стеван Стојановић, именован је за директора „А” репрезентације.
Власник три УЕФА медаље (бронзане са омладинском репрезентацијом 1983, 
сребрне као финалиста Купа победника купова са Антверпеном 1993. и злат-
не као европски шампион 1991. године) и један од најискуснијих спортских 
радника на овим просторима постао је најближи сарадник селектора Драгана 
Стојковића, са којим је већ чинио одличан тандем у прошлости, како на терену, 
тако и ван њега.
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Србија је одлично стартовала у квали-
фикацијама за првенство света у Катару. 
У првом мечу савладана је Република 
Ирска (3:2), уследио је веома узбудљив 
дуел са Португалом и нерешен исход 
(2:2), а затим и тријумф у Бакуу против 
Азербејџана (1:2).

Дакле, седам бодова из три сусрета и 
деоба првог места на табели наше ква-
лификационе групе са актуелним ев-
ропским прваком и једном од најква-
литетнијих репрезентација на свету, 
Португалом.
Мечеви одлуке очекују нас у другој 
половини године када ћемо угостити 
Луксембург и Азербејџан, а ићи на ноге 
Републици Ирској, Луксембургу и Пор-
тугалу. 
Селектор Стојковић је после сваке утак-
мице на старту квалификација потен-
цирао јак карактер који су показали 
његови изабраници. То би уз фудбалски 
квалитет који неоспорно поседујемо, 
могао да буде главни адут на путу ка 
Мундијалу у Катару 2022. године. 

УСПЕШАН СТАРТ У КВАЛИФИКАЦИЈАМА ЗА СП 2022. ГОДИНЕ

СТОЈКОВИЋ ВРАЋА ВЕРУ   
У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
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Две утакмице, три гола за свега три 
дана и круна на глави краља стрелаца 
најбољег државног тима – Александра 
Митровића. Имао је нападач Фулама на 
свом конту 36 голова пред старт у ква-
лификацијама за ЕП, а онда је прво са два 
гола против Републике Ирске изједначио 
остварење легендарног Стјепана Бобека, 
да би против Португала дефинитивно 
оборио рекорд стар 67 година. Неверо-
ватну серију Митрогол је зачинио са два 
феноменална поготка против Азербејџа-
на, која су нашој репрезентацији обезбе-
дила важна три бода на путу ка Катару.

Треба истаћи да је Александар Митро-
вић у репрезентацији само три пута из-
водио једанаестерац током 90 минута 
меча. Два пута је погодио, против Црне 
Горе у Подгорици и Турске у Истанбулу, 
а једном промашио, против Црне Горе у 
Београду.

Најбољи стрелац у историји нашег репре-
зентативног фудбала постигао је и неко-
лико спектакуларних голова. Поред оне 
бравуре лобом против Републике Ирске, 
за коју је и сам рекао да му је најомиље-
нији гол у дресу „А” тима, сећамо се и ње-
гових хаубица против Боливије у Грацу, 
Луксембурга у Београду, оног окрета и 
фантастичне реализације у Тбилисију 
против Грузије...

Голом против Хрватске у Београду, 6. 
септембра 2013. године, осамнаестого-
дишњи Митровић најавио је почетак 
блиставе репрезентативне каријере.

А какав је његов однос према дресу 
најдражих боја говори и чињеница да 
је чак 31 гол постигао у такмичарским 
мечевима, само десет на пријатељским 
утакмицама. Био је стрелац и на Мун-
дијалу у Русији против Швајцарске, тре-
сао је мреже квалификацијама за СП и 
ЕП, Лиги нација... На крају, треба апостро-
фирати податак да је Александру Митро-
вићу тек 26 година, а за репрезентацију 
Србије одиграо је чак 64 утакмице! Поме-
раће Митрогол дефинитивно границе, а 
није искључено да у будућности угрози 
и рекорд Бранислава Ивановића од 105 
наступа у дресу националног тима.

РЕКОРД

НИКО НИКАДА КАО  
АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ
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МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

ДИЈАСПОРА
ВЕЛИКИ БРОЈ НАШЕ ДЕЦЕ САДА ИГРА ЗА СРБИЈУ

Кадровских промена било је и у 
млађим категоријама ФС Србије. 
Никола Лазетић је именован за 
директора млађих категорија 
ФСС, а Игор Матић за координато-
ра Инструкторске службе. Многе 
селекције добиле су нове селек-
торе. Звонко Живковић је постао 
селектор младе селекције (U-21), 
Дејан Бранковић је преузео бригу 
о омладинцима (U-19), а Радован 
Кривокапић је селектор кадета 
(U-17). Велики број бивших, ис-
такнутих асова југословенског и 
српског фудбала нашао се у струч-
ним штабовима млађих селекција.

Захваљујући ранијем, али и са-
дашњем стручном руководству 
млађих категорија ФСС, анга-
жован је велики број наше деце 
која играју у иностраним клу-
бовима, а рођена су у дијаспо-
ри. Огроман број њих показао је 
жељу да игра за Србију и многи 
су већ имали прилику да деби-
тују за наш национални тим.
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Визија и стратегија нашег директора за 
футсал, Бојана Павићевића, добила је у по-
тпуности потврду пласманом наше „А” ре-
презентације на Светско првенство, које 
ће се у септембру и октобру 2021. године 
одржати у Литванији. Србија је после изу-
зетно напорних квалификационих турни-
ра, најпре у Француској, затим у Нишу, а 
на крају и антологијског двомеча са Фин-
ском у баражу, успела да избори пласман 
на највећу светску смотру футсала, као 
једна од седам европских селекција.
Футсал је у Србији пунио хале, где год се 
појавила наша репрезентација, а препуне 
трибине „Чаира” у Нишу  на утакмицама 
са Шпанијом, Украјином и Француском 
послале су најлепшу могућу слику у свет. 

Нажалост, због пандемије вируса 
COVID-19, нисмо имали прилике 
да напунимо и дворане у Вршцу, 
Врању и Новом Саду током квали-
фикација за Европско првенство 
2022. у Холандији, а можда нам је 
управо та подршка са трибина не-
достајала да остваримо директан 
пласман на завршни турнир, па 
ћемо се у новембру ове године са 
Белорусијом у две утакмице ба-
ража борити за последњу визу за 
пласман на континентално так-
мичење.

ФУТСАЛЕРИ  
ПОНОС НАЦИЈЕ, ИДУ НА 
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО!
Већ дуги низ година, један од секто-
ра са којим се Фудбалски савез Ср-
бије посебно поноси, без дилеме је и 
футсал репрезентација, по којој смо 
постали препознатљиви на свим кон-
тинентима.

Мало која репрезентација успела је 
да у футсалу истовремено одради ве-
лику смену генерација, али да се то 
ниједног тренутка не осети на резул-
тат, а управо то је био случај са нашим 
сјајним Орловима, који су у периоду 
иза нас били искључиво тема лепих 
спортских прича, победа и успеха.
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Челници савеза донели су одлуку о смањењу броја клубова у елитном рангу српског 
фудбала. Од наредне сезоне Супер лига броји 16 клубова. Тенденција је да се рефор-
мама које су почеле практично на свим нивоима за боље сутра српског фудбала, кон-
центрише квалитет и добије слика коју фудбалски заљубљеници заслужују. 
Такође је кориговано правило о бонус играчима, тако што ће клубови Супер лиге 
бити у обавези да на терену имају једног играча до 21 године свих 90 минута, уместо 
два играча у првом полувремену.
Изабрана је и нова Судијска комисија ФС Србије на чијем челу ће бити Дејан Филипо-
вић, док ће Милорад Мажић, због важећег уговора који има на Кипру, бити ангажо-
ван као специјални саветник и стручни консултант.

Због ситуације са корона вирусом и бриге за оне којима је помоћ најпотребнија, Фуд-
балски савез Србије донео је одлуку да из сопствених финансијских средстава помо-
гне аматерске клубове широм земље. Издвојено је скоро 770 хиљада евра, а помоћ је 
добило 268 клубова из нижих рангова такмичења. Овим гестом, ФСС је наставио да 
помаже клубове широм Србије, уз подсећање да је више од 2000 клубова већ раније 
добило опрему, као и многе друге облике донације. 

У циљу популаризације и медијске промоције домаћег такмичења, наставили смо са 
уручењем поклона за стрелце најлепших голова у Linglong Tire Супер лиги Србије. 
После сваког кола, аутора најбоље мајсторије чекао је најновији модел G-Shock сата, а 
жестока конкуренција и тежак посао који је специјални жири имао буквално сваког 
викенда, говори о томе да се на суперлигашким теренима широм Србије игра инте-
ресантан и атрактиван фудбал. Голови су се постизали из свих позиција и на разли-
чите начине, а по завршетку првенства одабрали смо најлепши међу најлепшима и 
Филипа Кнежевића, играча Пролетера, прогласили за аутора Гола сезоне.

ГОЛ КОЛА РЕФОРМЕ КОЈЕ ДОНОСЕ КВАЛИТЕТ

ИО ФСС ОДЛУЧНО  
О СМАЊЕЊУ ЕЛИТНЕ ЛИГЕ

ПОМОЋ КЛУБОВИМА У ОПРЕМИ И НОВЦУ
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Србија је ове сезоне имала своје представнике и у завршници УЕФА такмичења. Гене-
рални секретар Јован Шурбатовић био је делегат на полуфиналном мечу Лиге Европе 
између Виљареала и Арсенала, док је Небојша Ивковић исту улогу обављао у финалној 
утакмици у Гдањску између Виљареала и Манчестер јунајтеда. Истовремено, на обе утак-
мице функцију официра за безбедност имао је наш човек, Владо Глођовић. 

Ако се има у виду да се Јован Шурбатовић налази на списку од 11 делегата за Европско 
првенство, које се од 11. јуна до 11. јула одржава у 11 градова широм Старог континента, 
јасно је да УЕФА и даље има неограничено поверење у кадар Фудбалског савеза Србије. 
Томе у прилог и податак да је српски судија Срђан Јовановић са својим помоћницима Уро-
шем Стојковићем и Миланом Михајловићем делио правду на неколико важних утакмица 
Лиге шампиона (Реал Мадрид – Шахтјор), Лиге Европе (Бенфика – Лех, Бриж – Динамо 
Кијев, Молде – Гранада, Фејенорд – Волфсбергер) и у квалификацијама за Светско првен-
ство (Немачка – Исланд), а чиниће једну од четири судијске тројке из Европе на пред-
стојећим Олимпијским играма у Токију.

У Правилнику су углавном измењене од-
редбе код којих је уочена могућност за још 
већим побољшањем рада Арбитражног 
суда, а део измена се односи и на начин 
избора арбитара, као и у дефинисању по-
требних квалификација за избор арбитара. 
Арбитражни суд је до сада изградио свој 
углед и стекао велики ауторитет у раду, те 
је у складу са тим успостављен императив 
одржања стручности и компетентности 
арбитара.

Нови састав арбитара чиниће по три су-
дије које ће предложити Заједница клу-
бова Супер лиге и Прве лиге Србије, као 
и Синдикат професионалних фудбалера 
Независност.

Председник Арбитражног суда ће бити 
изабран на заједнички предлог Заједни-
це клубова и Синдиката професионалних 
фудбалера. Уколико наведене стране не 
постигну заједнички предлог, председни-
ка Арбитражног суда ће изабрати Изврш-
ни одбор ФС Србије.

На наредној седници Извршног одбора ФС 
Србије ће бити формирана листа арбитара 
који ће учествовати у решавању спорова 
који буду изнети пред Арбитражни суд.

У досадашњем раду кроз Арбитражни суд 
прошло је више од 700 предмета, али оно 

што је важно истаћи, јесте да се број пред-
мета из године у годину смањује. То до-
вољно говори о квалитету рада самог ар-
битражног суда и арбитражној пракси која 
је успостављена. У последњих пар година, 
просечан број предмета на годишњем ни-
воу је око 55, што је далеко мање у односу 
на период пре тога, када је било преко 150 
предмета у раду на годишњем нивоу.

Статистички гледано, Арбитражни суд 
ФС Србије је доносио одлуке, у предме-
тима у којима је одлучивао, у просеку за 
три месеца, што је изузетно важно на-
вести из разлога што је брзина одлучи-
вања од великог значаја за сваки суд. Јед-
на од измена Правилника се односи и на 
хитност поступања у предметима у који-
ма се тражи раскид уговора, што значи 
да ће се такви предмети решавати још 
брже. Брзина у раду је свакако испраће-
на и садржајним одлукама које указују 
да је Арбитражни суд свој ауторитет и 
кредибилитет изградио кроз велики рад 
и труд.

Сигурни смо да ће Арбитражни суд и у на-
редном периоду задржати, али и побољ-
шати свој квалитет рада, као и да ће струч-
ност и компетенција изабраних арбитара 
оправдати углед и поверење које ужива 
Арбитражни суд Фудбалског савеза Србије.

РЕФОРМА АРБИТРАЖНОГ СУДА ДИПЛОМАТИЈА 
У складу са сугестијама из усаглашеног документа које су потписале све заинтересоване 

стране „Споразума о минималним условима за типске уговоре са професионалним фуд-

балерима у Европској унији и на другим територијама у надлежности УЕФА”, ФС Србије је 

припремио нови Правилник о раду Арбитражног суда, на који је Министарство омладине 

и спорта дало сагласност 7. јуна 2021. године.
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По потписивању уговора са ВАР добавља-
чем, кренуло се у планирање активности 
везаних за адекватну имплементацију ВАР 
система.

ФСС је изабрао опрему реномираног про-
извођача ЕВС из Белгије, једног од ФИФА 
лиценцираних произвођача ВАР опреме.

Уз непосредну и перманентну сарадњу и 
консултације са ФИФА, почетком новем-
бра 2020. године започет је захтевни про-
цес едукације судија. Прво иницијално пре-
давање одржао је ФИФА ВАР инструктор 
Mike Van der Roest. Након тога, у периоду 
између новембра 2020. и марта 2021. годи-
не настављена је едукација судија, а све по 
строгим и прецизним захтевима ФИФА, уз 
коришћење одговарајућих софтвера и си-
мулатора који омогућују судијама да схвате 
основну филозофију ВАР система.

Паралелно с овим процесом, чланови ВАР 
пројектног тима ФСС обилазили су стади-
оне екипа које се такмиче у Супер лиги, 
али и појединих екипа из Прве лиге Србије, 
како би установили тренутно стање и шта 
је неопходно урадити у наредном периоду 
како би стадиони спремно дочекали поче-
так примене система.

У Спортском центру ФСС крајем 2020. по-
чела је адаптација простора за 4 ВАР собе. 
У фебруару су завршени грађевински ра-
дови, а након тога ВАР собе су опремљене 
одговарајућим техничким материјалом и 
спремне су да почну са радом већ данас. 
Имајући у виду захтевност и комплексност 
пројекта, многобројне активности су се 
одвијале истовремено, како би процес био 
завршен до почетка наредне сезоне.

Велики део посла је завршен, али велики 
задаци стоје пред Савезом и Пројектним 
тимом ФСС, како би ВАР био примењен у 
сезони 2021/22. и како би смо се сврстали 
уз највеће европске лиге које већ користе 
видео технологију.

ВАР У СРБИЈИ
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СПОНЗОРСКИ ПУЛ

ИСТОРИЈСКИ УГОВОР СА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА  
И ARENA CHANNELS GROUP

КУП СРБИЈЕ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ОСВОЈИЛА ТРОФЕЈ НА 
КОЈИ ЈЕ ЧЕКАЛА ДЕВЕТ ГОДИНА

НИКО КАО 
ЖФК СПАРТАК

Успешан старт у квалификацијама за Свет-
ско првенство и позитивна енергија која се 
осећа на сваком кораку доласком Драгана 
Стојковића на функцију селектора, утицала 
је и на интересовање спонзора за сарадњу са 
Фудбалским савезом Србије. За боље сутра 
српског фудбала парафирани су уговори на 
три године, партнери Фудбалски савез Ср-
бије, Телеком Србија и Arena Channels Group. 
Свечани чин сарадње озваничен је у хотелу 
„Хилтон” у Београду, актери Владимир Лу-
чић, генерални директор Телекома Србија, 
Ненад Бјековић, заменик председника ФСС, 

Небојша Жугић, директор Arena Channels 
Group и Драган Стојковић, селектор репре-
зентације Србије.

Потписан је уговор и са ВОДАВОДОМ, чиме је 
наша репрезентација добила званичну воду 
на путу ка Мундијалу у Катару 2022. године.
С обзиром да је ВОДАВОДА била уз наш фуд-
балски тим и током квалификација за Ев-
ропско првенство 2016. године, ово партнер-
ство које од првог дана почива на чврстим 
темељима заједничких вредности, заправо је 
само обновљено.

Црвена звезда је освајач Купа Србије за сезо-
ну 2020/21. У финалном мечу који се играо 
на стадиону „Рајко Митић” Црвена звезда и 
Партизан су после 120 минута борбе и дуе-
ла без голова питање победника решили са 
беле тачке. И пенал рулет је стао на црвено 
– (0:0, 4:3). Интересантно је да је ово друго 
финале вечитих ривала у националном купу 
које се решавало извођењем једанаестераца. 
Претходни пут то је било 1993. године када 
су такође славили црвено-бели. Треба истаћи 
да је Црвена звезда освојила Куп Србије после 
девет година поста, а дуплу круну (првенство 
и куп) после 14 година.

Шампионке Србије, фудбалерке Спартака, још 
једном су потврдиле доминацију у домаћим так-
мичењима. Екипа Бориса Арсића освојила је Куп 
Србије победом  над Машинцем у Чачку (3:1). 
После освојене титуле, „голубице” су биле нај-
боље и у националном купу и заслужено освоји-
ле дуплу круну.
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Истовремено, чувамо сећање на најбољег 
голгетера свих времена, Слободана Сан-
трача. По завршетку Linglong Tire Супер 
лиге Србије, нападачу Радника из Сур-
дулице Милану Макарићу, уручили смо 
Санијев трофеј као првом стрелцу до-
маћег шампионата. Макарић је постигао 
25 голова, убедљиво освојио прво место 
на листи стрелаца и заслужио да понесе 
велики пехар који носи име легендарног 
центарфора ОФК Београда, Партизана и 
репрезентације наше земље.

СЕЋАЊЕ  
НА ЧИЧУ И САНИЈА
Фудбалски савез Србије не заборавља великане нашег фудбала. После годину дана паузе, 
условљене пандемијом вируса COVID-19, наставили смо са организацијом меморијалног 
турнира „Миљан Миљанић”. На теренима спортског центра у Старој Пазови, млађе 
кадетске селекције Србије, Бугарске, Црне Горе и Северне Македоније бориле су се за 
трофеј који носи име једног од највећих фудбалских стручњака са ових простора, а 
пулени селектора Радована Кривокапића потрудили су се да сећање на легендарног Чичу 
протекне у победничком расположењу. Србија је после одличне игре и убедљивих победа 
против Бугарске и Црне Горе освојила седмо издање турнира и најавила успешан старт у 
октобарским квалификацијама за Европско првенство.
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СЈАЈНА ПРОМОЦИЈА О КОЈОЈ ЕВРОПА ПРИЧА

ФУДБАЛ ЈЕ ЗА СВЕ! 
ФУДБАЛ ЈЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ!
Наставили смо са промоцијом женског фудбала на територији целе Србије. Низом промо-
тивних спотова у реализацији Маркетинг и Медија сектора ФСС, као и заједничких акција 
са компанијом Моцарт, подижемо свест о једнакости у спорту и мотивишемо талентова-
не девојчице да одаберу фудбал као примарну спортску активност. У плану су велике кам-
пање у свим већим градовима наше земље, уз учешће најпознатијих личности из свих сфера 
живота. После првих акција у Београду, маркетиншком тиму Савеза стигло је признање од 
УЕФА и подршка од великог броја истакнутих личности из јавног живота, председнице Вла-
де Републике Србије Ане Брнабић, селектора „А” тима Драгана Стојковића и многих других...  
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Фудбалски савез Србије прати све трендове и схвата значај нових 
начина комуникације. Сходно томе, наша организација чини све 
да заузме истакнуто место и у дигиталном свету. Захваљући кре-
ативном и марљивом раду Маркетинг и Медија сектора, Савез је 
и на овом пољу додатно напредовао. Креативан и благовремен 
садржај на сајту и друштвеним мрежама, препознатљиви визуел-
ни идентитет, милионске интеракције са навијачима из Србије и 
целог света, добиле су своју потврду у фантастичним статистич-
ким подацима, као и похвалама са свих страна. Издвојили бисмо 
похвале УЕФА и ФИФА, као и Синдиката професионалних фудба-
лера „Незaвисност”, који су истакли да Фудбалски савез Србије 
има једну од најбољих и најажурнијих интернет презентација 
међу националним федерацијама.
Од многобројних кампања на друштвеним мрежама ФС Србије, 
који су привукли пажњу домаће и светске јавности, посебно исти-
чемо начин промоције нових дресова репрезентације, инспири-
саних изумима нашег Николе Тесле, једног од највећих светских 
научника и проналазача свих времена.

ПОХВАЛЕ УЕФА И ФИФА

ЈЕДНА ОД НАЈБОЉИХ  
И НАЈАЖУРНИЈИХ ИНТЕРНЕТ  
ПРЕЗЕНТАЦИЈА МЕЂУ  
НАЦИОНАЛНИМ ФЕДЕРАЦИЈАМА

ИНСТАГРАМ 

ПРАТИОЦИ: 

185K 

МЕСЕЧНО 

Досег објава: 

2.2M 

Интеракције: 

3M 

Коментари:

9K 

Свиђања по објави:

13K

ТВИТЕР 

ПРАТИОЦИ: 

45K 

МЕСЕЧНО 

Досег објава: 

3M 

Интеракције: 

300К 

ФЕЈСБУК 

ПРАТИОЦИ: 

195K 

МЕСЕЧНО 

Досег објава: 

1.7M 

Интеракције: 

800К 
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СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС
Сезона 2020/21. била је пуна изазова у раду Спортског центра Фудбалског савеза 
Србије. Од отварања 2011. године, Спортски центар ФСС успешно се позиционирао 
на хотелском тржишту Србије и постао је значајно одредиште за спортске екипе, по-
словне људе и конгресни туризам.
Пословни резултати за првих 10 година постојања дали су менаџменту Спортског 
центра ФСС кредибилитет за  амбициозније и веће циљеве.
У хотелској индустрији, у марту 2020. године ствар је била јасна. Хотели су остали 
без иједног госта, већина је и затворена, али сви су били сагласни у једном – да је 
безбедност гостију и радника била на врху приоритета када су доношене одређене 
мере у циљу очувања здравља. Међутим, без обзира на све, живот није стао, а посао 
се морао наставити, тако да је Фудбалски савез Србије искористио привремено за-
тварање хотела за комплетно реновирање смештаја, конференцијских сала, спорт-
ског сектора, терена, ресторана и кафе-бара.
Собе и сале за састанке су модерно и елегантно опремљене. Уређене су намештајем 
који је израђен од најквалитетнијих материјала и најфиније обраде. 
Ресторан и кафе-бар одишу префињеним изгледом и елегантним ентеријером за 
савршену атмосферу и комплетан доживљај интернационалне кухиње на највишем 
нивоу. Хотел је уређен тако да може да задовољи потребе и најзахтевнијих гостију. 
Концепт реновирања Спортског центра ФСС креиран је тако да омогући ексклузиван 
доживљај луксуза и удобности.

У претходних годину дана базични фудбал није имао превише могућности за свој развој. Пре 
него што су школе прешле на систем учења на даљину, Фудбалски савез Србије покренуо је у 
Београду са Савезом за школски спорт пилот пројекат под називом „Играјмо фудбал”. УЕФА 
Playmakers програм успешно је започет и промоција фудбала код девојчица узраста од 5 до 8 
година, које се по први пут сусрећу са спортом уопште биће настављена у периоду од 2021. до 
2024. године.
Фудбалски савез Србије по први пут је издвојио значајна средства и спровео конкурс за позиције 
регионалних Grassroots координатора, који ће од лета чинити мрежу путем које ће се све идеје за 
развој и популаризацију фудбала као и промоцију фер-плеја реализовати.

АКЦИЈА

НАВИЈАЈ ЗА СРБИЈУ

GRASSROOTS

Првом приликом када се ситуација са коро-
на вирусом донекле нормализовала, наста-
вили смо са акцијом „Навијај за Србију”, која 
од самог почетка изазива велико интересо-
вање и сјајне реакције најмлађих љубитеља 
фудбала.
Ученици осмог разреда Основне школе „Ла-
зар Саватић” у Земуну имали су задовољство 
да се друже са легендом српског фудбала, 
данас директором „А” репрезентације наше 
земље, Стеваном Диком Стојановићем.
Прослављени голман је говорио о значају 
подршке државном тиму и позвао најмлађе 
навијаче да буду гости на стадиону првом 
приликом када се дозволи присуство публи-
ке на спортским догађајима.
Посета директора „А” тима Србије била је 
саставни део радионице у оквиру едукатив-
ног међународног пројекта „Развој нове ге-
нерације спортских навијача” коју организује 
удружење навијача „Џентлмени” уз помоћ 
стручних консултаната и подршку Фудбал-
ског савеза Србије.
Тема радионица је едукација деце за исправ-
но понашање на стадионима и спортским 
догађајима, подизање свести о узроцима ло-
шег понашања у навијачком свету и размена 
искустава о добрим навијачким праксама, 
као и промоција навијања за репрезентацију 
своје земље. 
У веома пријатном амбијенту, ученици су 
учествовали у квизу на тему познавања 
спорта и фудбалске репрезентације Србије, 
а ученику који је остварио најбољи резул-
тат, Стеван Стојановић је уручио дрес на-
шег националног тима.
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СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФСС

ЗА ЦЕО СВЕТ СПОРТА
Спортски центар од свог отварања пред-
ставља дом свим селекцијама Фудбалског 
савеза Србије. Током читаве године, у за-
висности од обавеза планираних од стране 
УЕФА И ФИФА, они бораве и припремају се у 
Спортском центру ФСС пред одлазак на сва-
ку утакмицу, односно турнир. 

2020. година започела је сјајно. У јануару 
смо поред зимске школе млађих селекција, 
били домаћини футсал репрезентацијама 
Хрватске и Кипра као и рукометним селек-
цијама Египта и Кувајта. За своју дестина-
цију спортских припрема изабрала нас је и  
женска одбојкашка и кошаркашка екипа из 
Уједињених Арапских Емирата. Рукометни 
клуб Металург из Македоније трећу годину 
заредом припремао се у нашем комплексу. 

Домаћи суперлигаши ТСЦ из Бачке Тополе, 
Спартак из Суботице, увек су радо виђени 
гости, као и наше драге комшије ФК Борац 
Бања Лука. И тако све до средине месеца 
марта, када је у Србији проглашено ванред-
но стање и уведен полицијски час и све то 
проузроковано пандемијом. Руководство 
Савеза искористило је тај период како би 
се Спортски центар ФСС комплетно рено-
вирао.

Хотел је са радом поново почео у јуну и тад 
су почели да долазе и први гости. 

Већ у јулу на спортским припремама гост је 
био ФК Црвена звезда који је имао част да 
међу првима ужива у луксузном ентеријеру 
реновираног хотела Србија ЛУКС. 

Велику част нам је указао Фудбалски савез 
УАЕ, када је своју најбољу селекцију послао 
на припреме у наш комплекс. СЦ ФСС по-
себно је поносан на настављену успешну 

сарадњу са фудбалским савезом Уједиње-
них Арапских Емирата и што су нам ука-
зали част и поверење у доба пандемије, 
када је цео свет стао и био у стању неиз-
весности, они су изабрали наш центар као 
дестинацију својих спортских припрема.

Најбоља репрезентација Србије боравила 
је и припремала се у спортском центру у 
септембру, октобру и новембру. 

Рукометни савез Србије указао нам је по-
верење потписавши Уговор о сарадњи, по 
основу којег се мушке и женске селекције 
рукомета свих узраста припремају у на-
шем комплексу.

У јесен 2020. године били смо домаћи-
ни и фудбалским тимовима из Израела. 
Наши пријатељи из Израела после дуго-
годишњег искуства у раду са нама, веро-
вали су да и у захтевној години каква је 
претходна била, можемо организовати 
спортске припреме на највишем нивоу, а 
ми смо њихова очекивања и оправдали. 
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ИЗОСТАНАК 
КОРПОРАТИВНИХ  
ДОГАЂАЈА У 2020. ГОДИНИ
Као објекат јединственог типа, у протеклим 
годинама рада, стекли смо изузетно иску-
ство у сегменту конгресног туризма, орга-
низујући дешавања за реномиране компа-
није. Оно што понуду Спортског центра ФСС 
чини атрактивном, у поређењу са објекти-
ма сличног карактера, је свакако могућност 
обједињавања конгресног и спортско-рек-
реативног сегмента на високом нивоу. При-
мери таквог успешног концепта пословања 
су свакако организације великих спортско - 
корпоративних дешавања у оквиру центра, 
након којих су задовољни клијенти изрази-
ли интересовање за поновну сарадњу. 

Нажалост, током 2020. године све сличне 
активности отказане су, а требало је у јуну 
да се организује турнир у фудбалу адвокат-
ских канцеларија из целе Европе. Тај турнир 
организовали смо и 2014. године. Занимљи-
во је да адвокатске канцеларије свој турнир 
у фудбалу до сада ниједном нису поновили 
на истом месту два пута. Нови уговор са 
адвокатским канцеларијама потписан је за 
2022. годину и верујемо се да ће до те реа-
лизације и доћи. За септембар 2020. године 
планирана је и организација великог свет-
ског првенства банака у фудбалу, као и још 
много већих и мањих догађаја, али су нажа-
лост сви морали бити отказани због мера и 
препорука Владе Републике Србије и криз-
ног штаба.

Са нашим клијентима изградили смо изузе-
тан однос поверења. Они могу да рачунају 
на нашу професионалност, поузданост и 
висок ниво услуге, а то је као резултат дало 
стварање дугорочне сарадње. Верујемо да 
ће се ситуација у нашој земљи и свету уско-
ро вратити у пређашње стање, а самим тим 
и комплетно наше пословање.

ОТВОРЕНИ ЗА СВЕ
У 2020/21, сезони пуној изазова, Спор-
тски центар ФСС успео је да се избори 
са свим новонасталим околностима и 
изађе из њих јачи. Комплетно је рено-
виран хотелски смештај, реновиран 
је спортски део и у наредном периоду 
наше амбиције су окренуте повећању 
фокуса на промоцију реновираног 
комплекса, као и на повећање броја 
припремних боравака спортских еки-
па, како фудбалских тако и рукомет-
них, одбојкашких и других спортова из 
земље и иностранства. 

Организовање турнира, као и органи-
зација пролећних, летњих и зимских 
дечијих фудбалских кампова су додат-
не активности које употпуњују нашу 
понуду.

Циљ менаџмента Спортског центра 
Фудбалског савеза Србије је подизање 
квалитета услуга на највиши ниво, да 
својом културом, дискрецијом, ефи-
касношћу, образовањем и професио-
нализмом освоји госте и тако учини да 
оду добро расположени са жељом да се 
опет врате.

Према досадашњим показатељима, 
очекујемо да ће резултати у 2021. го-
дини достићи позитиван тренд раста, 
како у физичком обиму, тако и у фи-
нансијском погледу.
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