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И мечеви у Лиги нација су само једна стаза и практично припрема за оно што 
наш најбољи национални тим очекује од марта идуће године када почињу ква-
лификације за пласман међу 24 најбоље селекције на континенту. Резултати 
које смо до сада остварили, довели су нас у позицију да са много оптимизма 
гледамо на последња два дуела у групи, против Црне Горе и Литваније. Недавно 
смо гостовали у Подгорици и Виљнусу, доживели успех на терену, али били и 
лепо дочекани. Због свега наведеног, као и чињенице да нам у госте долази 
прво репрезентација Црне Горе, у мечу који може да има префикс историјски, 
уверен сам да ћемо бити прави домаћини. Уз подршку са трибина која није изо-
стала у претходним утакмицама, надамо се да ће наши играчи имати поново 
ветар у леђа. Успех у овим утакмицама омогућио би нам пласман у Б диви-
зију Лиге нација, али и могући бараж за одлазак на Европско првенство 2020.   

Довољно да сви као један будемо уз Орлове!

SLAVIŠA KOKEZA 
PRESIDENT OF THE FOOTBALL ASSOCIATION OF SERBIA

After achieving the goal of qualification for the FIFA World Cup earlier this year, we have a new 

taks before us, and a desire to be a part of the European Championsip final round after a full 20 

years. And, there are two paths to the championship which will take place in 12 European cities, 

thus embarking the 60th anniversary since its establishment. Matches in the Nations League 

are just one of them, and practically the preparation for what is ahead for our best national 

team as of next March, when qualifications for placement among 24 best Continent’s selections. 

The results achieved so far brought us to the position from which we, with much optimism, 

can observe the last two duels in the group, those vs. Montenegro and Lithuania. We recently 

were welcomed in Podgorica and Vilnius, were successful on the field of play, but we also felt 

at home there. For all the above said, and the fact that we shall host, first the Montenegro 

National Team in a match that may be characterized as a historical one, I am convinced that 

we shall justify our traditional hospitability. Support from the stands, which in no way was 

missed in the previous matches shall, we hope, be a wind beneath our Eagles’ wings. Success 

in these matches will mean the qualification in the B division of the Nations’ League, but also 

the possible play-off for future participation in the 2020 UEFA European Championship. Enough 

for everyone to be with „Eagles“ as one.

M  F u d b a l s k i S a v e z S r b i j e   P  f u d b a l s k i s a v e z s r b i j e   N  f s s r b i j e   V  F S S r b i j e

ПРЕДСЕДНИК 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

СЛАВИША КОКЕЗА 

После оствареног циља, пласмана на 
Светско првенство, пред нама је нови за-
датак и жеља да после пуних 20 година 
будемо учесници завршнице Европског 
првенства. А до шампионата који ће пово-
дом 60 година од оснивања бити одржан у 
12 градова Европе, воде два пута. 



#EqualGame logo. Reversed. Pantone 298 Blue and 655 Blue 



GROUP A1 GROUP A2 GROUP A3 GROUP A4

Germany Belgium Portugal Spain

France Switzerland Italy England

Netherlands Iceland Poland Croatia

GROUP B1 GROUP B2 GROUP B3 GROUP B4

Slovakia Russia Austria Wales

Ukraine Sweden Bosnia-Herzegovina Republic of Ireland

Czech Republic Turkey Northern Ireland Denmark

GROUP C1 GROUP C2 GROUP C3 GROUP C4

Scotland Hungary Slovenia Romania

Albania Greece Norway Serbia

Israel Finland Bulgaria Montenegro

Estonia Cyprus Lithuania

GROUP D1 GROUP D2 GROUP D3 GROUP D4

Georgia Belarus Azerbaijan FYR Macedonia

Latvia Luxembourg Faroe Islands Armenia

Kazakhstan Moldova Malta Liechtenstein

Andorra San Marino Kosovo Gibraltar

ALEAGUE

BLEAGUE

CLEAGUE

DLEAGUE

07 SEPTEMBER
2018

Vilnius
LITHUANIA - SERBIA 0:1 Ploiesti

ROMANIA - MONTENEGRO 0:0
10 SEPTEMBER
2018

Belgrade
SERBIA - ROMANIA 2:2 Podgorica

MONTENEGRO - LITHUANIA 2:0
11 OCTOBER
2018

Podgorica
MONTENEGRO - SERBIA 0:2 Vilnius

LITHUANIA - ROMANIA 1:2
14 OCTOBER
2018

Bucharest
ROMANIA - SERBIA 0:0 Vilnius

LITHUANIA - MONTENEGRO 1:4
17 NOVEMBER
2018

Belgrade
SERBIA - MONTENEGRO 15:00

Ploiesti
ROMANIA - LITHUANIA 20:45

20 NOVEMBER
2018

Belgrade
SERBIA - LITHUANIA 20:45

Podgorica
MONTENEGRO - ROMANIA 20:45

CLEAGUE
GROUP C4
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Настављамо свој пут ка коначном циљу, а то је пласман на Европско првен-
ство 2020. године. Свесни чињенице да је такмичење у Лиги нација елими-
нисало префикс пријатељске утакмице, односно да преко Лиге нација једна 
стаза води до завршнице континенталног шампионата, желимо да после но-
вембарских мечева останемо на месту које смо својим играма до сада за-
служили. Пред нама су, дакле, два важна дуела и као таква веома захтевна. 
Респект и поштовање за Црну Гору и Литванију, али свесни својих могућности 
желимо да будемо успешни у реализацији онога што наш репрезентативни 
фудбал подиже на степеник више. Пласман у Б дивизију Лиге нација, ау-
томатски и могући бараж за пласман на Европско првенство, али и процес 
подмлађивања у коме шансу добијају играчи који су били европски и свет-
ски прваци у омладинском узрасту, наше је јасно опредељење и амбиција. 
Посвећени том циљу с великим оптимизмом дочекујемо утакмице са Црном 
Гором и Литванијом.
  

We continue our path to the ultimate goal, and that is 
qualification to the 2020 European Championship. Aware 
of the fact that competition in the Nations League has 
eliminated prefix of friendly matches, meaning that 
through the Nations League one way leads to the final 
tournament of the "Old Continent", we want to remain at 
the well-deserved place after the November games. So, 
there are two important matches ahead of us, and 
as such are very demanding. We have respect and 
appreciation for Montenegro and Lithuania, but we 
are also aware of our possibilities and we wish 
to be successful in realisation of something 
that puts our national team football on a 
higher level. Our clear commitment and 
ambitions are qualification to the division 
B of the Nations League, automatically 
a possible play-off for the EURO, but 
also a process of rejuvenation of our 
team with chance given to players 
who were U-19 European and world 
champions. In such a spirit we are 
looking forward to matches with 
Montenegro and Lithuania with great 
optimism.

HEAD COACH

РЕЧ СЕЛЕКТОРА

 МЛАДЕН КРСТАЈИЋ 

MLADEN KRSTAJIĆ 
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Zato što uspeh zavisi od zajedničkog rada. STRABAG 

 
je evropska tehnološka grupacija za građevinske usluge, lider 

 
u pogledu inovacije i finansijske snage. Našim investitorima 
stvaramo i dodatne vrednosti, pri čemu naša specijalizovana 
preduzeća integrišu najrazličitije usluge i za to preuzimaju odgovo-
rnost. Mi spajamo ljude, materijale i mehanizaciju na pravom 

 
mestu, u pravo vreme, sa ciljem da realizujemo čak i najkomple-

 
ksnije građevinske projekte – u skladu sa rokovima, kvalitetno 

 
i po najpovoljnijoj ceni.

Angažovanjem 73.000 zaposlenih, u više od 80 zemalja širom 
sveta, STRABAG je jedna od retkih kompanija, koja može da ponudi 
sveobuhvatnu paletu građevinskih usluga – od nacrta, preko 
projektovanja i gradnje, pa sve do održavanja i upravljanja objektima, 
odnosno pogona i uklanjanja objekata. Godišnji promet našeg 
koncerna je oko 14 milijardi evra. Gusta mreža brojnih koncernskih 
društava u mnogim evropskim zemljama, a sve više i na drugim 
kontinentima, nam omogućava optimalnu gradnju u pogledu troškova 

 
i resursa.

STRABAG je u Srbiji prisutan od 2002. godine i okuplja više od 
1200 zaposlenih. STRABAG d.o.o. u Srbiji posluje kroz projekte 
sektora niskogradnje, visokogradnje, inženjerskih konstrukcija, 
ekološke tehnike, mašinskih i elektro instalacija, kao i kroz održavanja 

 
i upravljanja objektima.

www.strabag.com

STRABAG d.o.o., Milutina Milankovića 3b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel. +381 11 2221 700



9

Zato što uspeh zavisi od zajedničkog rada. STRABAG 

 
je evropska tehnološka grupacija za građevinske usluge, lider 

 
u pogledu inovacije i finansijske snage. Našim investitorima 
stvaramo i dodatne vrednosti, pri čemu naša specijalizovana 
preduzeća integrišu najrazličitije usluge i za to preuzimaju odgovo-
rnost. Mi spajamo ljude, materijale i mehanizaciju na pravom 

 
mestu, u pravo vreme, sa ciljem da realizujemo čak i najkomple-

 
ksnije građevinske projekte – u skladu sa rokovima, kvalitetno 

 
i po najpovoljnijoj ceni.

Angažovanjem 73.000 zaposlenih, u više od 80 zemalja širom 
sveta, STRABAG je jedna od retkih kompanija, koja može da ponudi 
sveobuhvatnu paletu građevinskih usluga – od nacrta, preko 
projektovanja i gradnje, pa sve do održavanja i upravljanja objektima, 
odnosno pogona i uklanjanja objekata. Godišnji promet našeg 
koncerna je oko 14 milijardi evra. Gusta mreža brojnih koncernskih 
društava u mnogim evropskim zemljama, a sve više i na drugim 
kontinentima, nam omogućava optimalnu gradnju u pogledu troškova 

 
i resursa.

STRABAG je u Srbiji prisutan od 2002. godine i okuplja više od 
1200 zaposlenih. STRABAG d.o.o. u Srbiji posluje kroz projekte 
sektora niskogradnje, visokogradnje, inženjerskih konstrukcija, 
ekološke tehnike, mašinskih i elektro instalacija, kao i kroz održavanja 

 
i upravljanja objektima.

www.strabag.com

STRABAG d.o.o., Milutina Milankovića 3b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel. +381 11 2221 700

После пласмана на Светско првенство, Фудбалски са-
вез Србије жели континуитет и визу за ново велико так-
мичење, Европско првенство 2020. године. Последње 
на коме смо учествовали, било је оно у Холандији и 
Белгији, сада већ давне 2000. године када сам и ја био 
актер. А пут до јубиларног шампионата којим се обеле-
жава 60 година од првог, тада Купа европских нација, 
води и преко Лиге нација. Стаза којом добро корачамо 
после четири одиграна меча. И како смо почели тако 
желимо и да окончамо такмичење у групи. Успехом у 
дуелима против Црне Горе и Литваније, освојеним бо-
довима који би нам донели пласман у Б дивизију Лиге 
нација, али и бараж за одлазак на Европско првенство. 
Била би то лепа увертира пред старт у квалификација-
ма за континентално такмичење и потврда да селек-
тор Младен Крстајић и играчи раде добар посао за наш 
репрезентативни фудбал.

After successful qualification to the World Cup, Football 
Association of Serbia is looking for continuity and 
an entry visa for another great football event, 2020 
European Championship. The last one we participated 
in was in Netherlands and Belgium, 2000 EURO which I 
also took part in. Nations League is the way to the jubilee 
championship that will mark 60 years of the first edition 
of European Nations Cup, as it was known then. That way 
seems good for us after four matches played. And we 
would like to finish it just the way we started competition 
in the group - success in the matches against Montenegro 
and Lithuania, win points that would take us to Nations 
League Division B, but also a play-off for EURO. It would 
be a nice start before qualifications for the continental 
competition and a confirmation that our head-coach, 
Mladen Krstajić and players are doing a good job for our 
national team football.

SPORTS DIRECTOR

 DARKO KOVAČEVIĆ 

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР

 ДАРКО КОВАЧЕВИЋ 
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MLADEN
KRSTAJIĆ

NEMANJA
JOVŠIĆ

SLOBODAN
BRANKOVIĆ

DANIJEL
DRAGAŠ

ĐORĐE
PRERAD

ZORAN
VUJIĆ

MARKO
STOJANOVIĆ

PAVLE
SIMIĆ

VIKTOR
VUJOŠEVIĆ

NEMANJA
MILINČIĆ

MILAN
ОBRADOVIĆ



ГОРЊИ РЕД
Александар Митровић, Предраг Рајковић, Никола Миленковић, Милан Родић, Немања Максимовић, Милош Вељковић



ДОЊИ РЕД
Мијат Гаћиновић, Немања Радоњић, Саша Лукић, Антонио Рукавина, Душан Тадић [к]
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• Лига нација је и први део квалификација за пласман на Европско првенство 2020. на коме ће  
учествовати 24 репрезентације.

• Групна фаза Лиге нација завршава се у новембру 2018. Освајачи првог места у четири групе дивизије 
Б,Ц и Д прећи ће у виши ранг, а последњи у групама дивизија А,Б и Ц ће пасти ранг ниже. Тако ће 
бити направљени састави дивизија за Лигу нација 2020. 

• Друга фаза Лиге нација биће завршни турнири. На њима ће учествовати победници група у дивизија-
ма. Завршни турнир А дивизије биће игран у мају 2019. Завршни турнири Б,Ц и Д дивизије биће играни 
у марту 2020, али на њима можда неће учествовати победници група.

• Од марта до новембра 2019. биће игране квалификације за ЕП 2020. Биће организоване у десет 
група, а на ЕП ће отићи по две најбоље из сваке групе, укупно 20. Ако међу селекцијама које изборе 
пласман на ЕП кроз квалификације буду учесници завршних турнира дивизија, они ће то такмичење 
пропустити. Место ће препустити следећој селекцији на табели групе која није изборила пласман на 
ЕП кроз квалификације  март – новембар 2019.

• Победници четири дивизије употпуниће број од 24 учесника ЕП.

55
4

16

РЕПРЕЗЕНТAЦИЈA

ЛИГЕ

ГРУПА

УEФA Лигу нaцијa игрa 55 репрезентaцијa,  
кoје су пoдељене у четири лиге (A, Б, Ц, Д). 
 
У Лиги A имa 12 репрезентaцијa, у Лиги Б истo 12, у Лиги Ц 15 и у 
Лиги Д 16 селекцијa. Свaкa лигa имa пo четири групе (1, 2, 3, 4).
 
У Лиги A и Лиги Б биће четири групе пo три екипе, у Лиги Ц jе једнa 
групa сa три и три групе сa пo четири екипе, дoк су у Лиги Д четири 
групе сa пo четири селекције.
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бодова је Србија освојила
Serbia won 8 points

голова је Србија постигла
Serbia won 8 points

гола је постигао Александар Митровић
Aleksandar Mitrović scored 4 goals

играча је имало минутажу у све четири утакмице 
6 players played in all four matches 
Antonio Rukavina, Miloš Veljković, Nemanja Maksimović, 
Saša Lukić, Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović

шута је имала Србија у оквир гола
Serbia had 23 shots to the goal

корнера је извела Србија
Serbia had 35 corner shots

посто је био посед лопте наше репрезентације
Ball possession of our national team was 59%

жутих картона су добили играчи Србије
Serbia players were shown 8 yellow cards
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АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ 
НАЈБОЉИ ИГРАЧ 
Александар Митровић изабран је за најбољег фудбалера досадашњег тока 
Лиге нација у анкети тог такмичења на Твитеру. Митровић је победио у избору 
преко 10.000 посетилаца са 43 одсто гласова, испред Едина Џека из БиХ (31 
одсто), Белгијанца Ромелуа Лукакуа (15 одсто) и Шпанца Марка Асенсија (11 
одсто). Први центарфор „орлова” дао је четири гола у 4 групи Ц Лиге нација, по 
два Румунији и Црној Гори, и заједно са Лукакуом држи прво место за најбољег 
стрелца комплетног такмичења.

THE BEST PLAYER
ALEKSANDAR MITROVIĆ 
In the UEFA Nations League survey on Twitter, Aleksandar Mitrović was chosen 
as the best player in the so far course of that competition. According to more 
than 10,000 Twitter visitors Mitrović won with 43%, leaving behind Edin Džeko 
of Bosnia and Herzegovina (31%), Belgian Romelu Lukaku (15%) and Marco 
Asensio of Spain (11%). First centre forward of "the eagles" scored 4 goals 
in the Nations League Group C, twice in the match with Romania and 
twice in the match with Montenegro, and together with Lukaku is 
presently at the top as the best scorer of the whole competition.



Фудбалски савез Црне Горе основан је 8.мар-
та 1931. године као Цетињски ногометни са-
вез, а 6.децембра 1948.године прерастао је у 
Фудбалски савез Црне Горе и преко 60 година 
функционисао је као члан Фудбалских савеза 
две Југославије, прво СФРЈ, а затим и СРЈ, на 
крају као ФС Србије и Црне Горе. После обнове 
државне независности 2006. постао је само-
стална фудбалска организација. Годину дана 
касније ФС ЦГ примљен је у чланство УЕФА и 
ФИФА.

Сува статистика није, ипак, оно што фудбал-
ски малу Црну Гору чини великом. У уводним 
реченицама дотакли смо се само два, по мно-
гима, највећа имена фудбалске Црне Горе. 
Љубитељи фудбала сећају се ипак многих 
других сјајних играча који су носили дрес ви-
шедеценијског поноса Црне Горе, Будућности. 
У оној великој Југославији, тада међу пет најја-
чих лига у Европи, плаво – бели из Титограда 
су били незгодан противник сваком ривалу. 
И било би сада можда неправдено издвајати 
имена оних који су касније са великим успе-
хом носили дрес два најтрофејнија клуба на 
овим просторима, Црвене звезде и Партизана. 
Београд је био за многе Црногорце обећани 
град и станица која води ка европским виси-
нама. И то играчке и људске величине пам-
те, као и навијачи два наша највећа клуба . 
Због тога и предстојећи меч, први, историјски 
у Београду, између Србије и Црне Горе, буди 
одређене емоције.

ЗЕМЉА КОЈА ЈЕ ЕВРОПИ И СВЕТУ ПОДАРИЛА 
ВЕЛИКЕ АСОВЕ И ШАМПИОНЕ

ЦРНА ГОРА
Црна Гора је земља која је Европи и свету 
подарила велики број асова, појединце 
који су били европски и светски прваци 
са фудбалским гигантима, највећим 
клубовима света. Довољно је рећи Дејан 
Савићевић или Предраг Мијатовић па 
да једна мала земља великих људи 
постане знак распознавања за таленте. 
 

Дејан Савићевић

Предраг Мијатовић



ДАН ЗА ИСТОРИЈУ
ПОДГОРИЦА 11.10.2018.

ЦРНА ГОРА – СРБИЈА 

0:2 (0:1)
СТРЕЛЦИ: 
0:1 Митровић 18 (П), 
0:2 Митровић 81. 
Градски стадион у Подгорици. 
Гледалаца: 10.000.
Судија: Ђанлука Роки (Италија). 
Жути картони: Н.Вукчевић, 
Јанковић (Црна Гора), Лукић, 
Тадић (Србија)

ЦРНА ГОРА: 
Петковић, Стојковић (од 46. 
Јанковић), Симић, Томашевић, 
Вешовић, Шћекић (од 72. 
Иванић), Н.Вукчевић, Марушић, 
Јоветић, Јововић, Бећирај (од 80. 
Мугоша).
Селектoр Љубиша Тумбаковић

СРБИЈА: 
Дмитровић, Рукавина, 
Миленковић, Вељковић, 
Родић, Лукић (од 72. Јовичић), 
Максимовић, Живковић, Тадић, 
Гаћиновић (од 79. Милинковић 
– Савић), Митровић (од 90+3 
Радоњић).
Селектoр Млaден Крстaјић
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА КОЈА ДОЛАЗИ
ИЗ ЗЕМЉЕ КОШАРКЕ

ЛИТВАНИЈА

С друге стране фудбалска репрезентација 
Литваније нама је блиска, јер судбина је хте-
ла да се у последње време често налазимо у 
истој групи неког такмичења. И увек су нам, 
условно речено, доносили срећу.

У квалификацијама за Светско првенство у 
Немачкој 2006. односно у квалификацијама 
за Светско првенство 2010. Србија је била прва 
у групи где се такмичила и Литванија,а били 
смо испред једне Шпаније и Француске. 

Фудбалски савез Литваније члан је ФИФА од 
1923. а онда поново од осамостаљења 1992. јер 
је у међувремену земља (од 1940.) била део 
Совјетског савеза. Фудбалска репрезентација 
није имала запаженијег успеха, никада Лит-
ванија није била учесник завршнице неког ве-
ликог такмичења. Данас селекцију Литваније 
краси јак, добар колектив, тимски дух. Некада 
су имали и сјајне појединце, играче који су 
наступали у највећим еврпским клубовима, 
освајали са њима трофеје.  Љубитељи фуд-
бала памте сјајног Деивидаса Шембераса који 
је са руским ЦСКА освојио Куп УЕФА 2005. го-
дине или феноменалног центарфора Едгара 
Јанкаускаса који може да се похвали лепом 
колекцијом трофеја, а треба издвојити пехар 
победника Купа УЕФА и Лиге шампиона са 
португалским Портом. Играч са највише на-
ступа је Аурелијус Скарбалиус, а познато име 
је и играч Болоње Томас Денивеличиус.

Литванија, земља која воли фудбал, али 
обичан Литванац воли да каже „ми смо 
земља кошарке“. И заиста, за разлику 
од фудбала, Литванци су имали много, 
много више успеха у игри под обручима. 
Можда због чињенице да су Литванци 
једни од највиших људи на свету. И 
асова које свет памти. 

Деивидас Шемберас

Едгар Јанкаускас



ВИЉНУС
11.10.2018.

ЛИТВАНИЈА – СРБИЈА 

0:1 (0:1)
СТРEЛЦИ: 
0:1 Тaдић (П) 38.
Стaдиoн: ЛФФ у Виљнусу. 
Гледaлaцa: 5000.
Судијa: Рoберт Мaден (Шкoтскa).  
Жути кaртoни: Рoдић, 
Мaксимoвић (Србијa).  

ЛИТВAНИЈA: 
Шеткус, Климaвичиус, Жулпa, 
A.Јaнкaускaс, Бaрaвкaс, 
Вaиткунaс, Сливкa, Вербискaс 
(oд 72. Шернaс), Куклис (oд 
46.Вoрoбјoвaс), Нoвикoвaс (oд 76. 
Јaнушевскис), Чернич. 
Селектoр Eдгaрaс Јaнкaускaс

СРБИЈA: 
Дмитрoвић, Рукaвинa, 
Миленкoвић, Вељкoвић, Рoдић 
(oд 76. Кoлaрoв), Мaксимoвић, 
Мaтић (oд 82. Лукић), Живкoвић, 
Тaдић, Кoстић (oд 89. Рaдoњић), 
Митрoвић. 
Селектoр Млaден Крстaјић
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Честитамо младој репрезентацији Србије 
пласман на Европско првенство, 
које се 2019. године одржава 
у Италији и Сан Марину




