
17.06.2020. 
Фудбалски савез Србије уручио пакете спортске опреме краљевачким 
фудбалским клубовима  
 

Представници Фудбалског савеза Србије посетили су наш град и том 
приликом, у склопу своје велике акције помоћи клубовима на територији целе 
државе, поделили пакете спортске опреме аматерским фудбалским клубовима  
града Краљева. 

Први човек града Краљева др Предраг Терзић захвалио је потпредседнику 
Фудбалског савеза Србије Марку Пантелићу и генералном секретару Јовану 
Шурбатовићу који су дошли у наш град и донели вредне пакете за 49 аматерских 
фудбалских клубова са територије Краљева.  

Како је нагласио, град и локални клубови треба заједно да раде на даљем 
развоју фудбала на територији града Краљева, и да заједно славе њихове 
јубилеје - 70, 80, 90 година постојања. 

„Фудбал у Србији не чине само „Црвена звезда“ и „Партизан“, клубови 
суперлиге, већ и мали, аматерски, махом сеоски, клубови у којима раде 
ентузијасти. Клубови у којима фудбал играју људи који нису професионалци, који 
не живе и не зарађују од фудбала, већ људи који све што имају дају фудбалу. 
Управо због тога ова помоћ за све аматерске клубове на територији града 
Краљева је велика“, истакао је градоначелник, па изразио наду да ће Краљево 
једног дана бити, не само град аматерског фудбала, већ град у коме ће се играти 
прволигашки фудбал. 

Према речима потпредседника Фудбалског савеза Србије Марка 
Пантелића, планирана је подела око 2.600 пакета на територији целе Србије, од 
којих је скоро 2.000 већ подељено, а сви аматерски клубови ће до краја ове или 
почетком следеће године, добити пакете спортске опреме.  

 „Част је и задовољство посетити спортски центар какав је Краљево. Ово је 
акција коју смо обећали, ово је наша дужност и обавеза, али и задовољство, да 
покажемо свим аматерским клубовима да смо ту за њих, да подједнако обраћамо 
пажњу на њих, као и на суперлигаше. Дајемо максимум да посветимо пажњу свим 
аматерским клубовима, у свим местима у Србији, где се улаже у спорт и фудбал  
јер само са великом вером и ентузијазмом можемо да дођемо до добрих 
резултата“, појаснио је Пантелић, истакавши да је Фудбалски савез ту за целу 
фудбалску Србију, а не само за суперлигу и суперлигаше.   

Свечаном догађају, поред градоначелника града Краљева др Предрага 
Терзића, потпредседника Фудбалског савеза Србије Марка Пантелића и 
генералног секретара Јована Шурбатовића, присуствовали су и председник 
Скупштине града Краљева Ненад Марковић, председник Фудбалског савеза 
региона Западне Србије Бранко Стојаковић и технички секретар Раде Поповић, и 
председник Фудбалског савеза Рашког округа Бобан Ђерковић. 


