СЛАВИША КОКЕЗА
ПРЕДСЕДНИК
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Пред нама је дуг пут до остварења
главног циља, пласмана на ЕУРО
2020. И жеље дуге 20 година, колико нисмо били учесници континенталног шампионата.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
General Secretary
Јован Шурбатовић
Jovan Šurbatović

Повратак међу најбоље европске селекције представља наш приоритет и свесни смо да се пред нама, после нерешеног исхода на старту против Португала у
Лисабону, налази још седам мечева, рекао бих седам финала. Ново искушење
је у Украјини, против селекције која има амбиције као и Србија, а онда дуел
против познаника из Лиге нација, селекције Литваније. Меч који ће такође бити
веома захтеван, јер се, као што је познато, због казне УЕФА, игра без присуства
публике. Минулим играма и резултатима,али пре свега односом према дресу,
ова генерација наших играча показала је да има и знања и снаге да обрадује
нацију и на крају Србији подари пласман на ЕУРО. Фудбалски савез је ту да
стручном штабу и играчима омогући све услове да тако и буде, јер Србија то
заслужује.

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР
Sports director
Дарко Ковачевић
Darko Kovačević
ПОТПРЕДСЕДНИЦИ
Vice Presidents
Ненад БЈЕКОВИЋ
Марко ПАНТЕЛИЋ
ИЗВРШНИ ОДБОР
Executive Board

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
Founded: 1919.
ЧЛАНСТВО FIFA
FIFA Affiliation: 1921.

SLAVIŠA KOKEZA

ЧЛАНСТВО UEFA
UEFA Affiliation: 1954.
БРОЈ КЛУБОВА
Number of Clubs: 2.482

PRESIDENT OF THE FOOTBALL ASSOCIATION OF SERBIA

РЕГИСТРОВАНИ ИГРАЧИ
Registered Players: 146.845

There is a long road ahead of us to achieve the main goal – qualification for EURO
202, and fulfilment of a 20-year wish, which is how long we have not been a part of
the continental championship. The return among the best European selections is
our utmost priority and we are aware that, after the starting tie against Portugal
in Lisbon, there are seven matches more, seven final matches, I’d say. The new trial
awaits us in Ukraine, against the team with same ambitions as those of Serbia,
and then the duel with our ’acquaintances’ from Nations’ League – Lithuania;
a match which will be highly demanding because, as per UEFA sanction, it will
be played ’behind the closed doors’. In the previous games and the results, but
above all according to their respect for the National Team shirt, this generation of
our players has shown that it has both the knowledge and the strength to make
the nation happy and qualify Serbia for EURO. The Football Association is here to
provide the technical staff and players with all the conditions for achieving that,
because Serbia deserves it.
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БРОЈ СУДИЈА
Number of Referees: 4.032
БРОЈ ТРЕНЕРА
Number of Coaches: 4.901
НАЈВИШЕ ТИТУЛА У ПРВЕНСТВУ
Most Titles in the Championship:
FK Crvena zvezda 30
FK Partizan 27
НАЈВИШЕ ТРОФЕЈА У КУПУ
Most Cup Trophies:
FK Crvena zvezda: 24
ШАМПИОН 2018/19
Champion 2018/19:
FK Crvena zvezda
ПОБЕДНИК КУПА 2018/19
Cup Winner 2018/19:
FK Partizan

Terazije 35,
11000 Belgrade, Serbia
phone: +381113235354
fax: +381113233433
е-mail: office@fss.rs
website: www.fss.rs

298 Blue and 655 Blue
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РЕЧ СЕЛЕКТОРА

МЛАДЕН КРСТАЈИЋ
После дуела са бившим светским и актуелним европским
прваком, остварених резултата са којима можемо и морамо да
будемо задовољни, настављамо свој пут ка циљу који се зове
ЕУРО 2020. Поменуте утакмице смо архивирали и сада треба да
останемо на земљи и максимално фокусирани на предстојећа
два меча. Сигурно да имамо шта да поправимо у игри, као и да
надоградимо оно што је било добро. Гостовање у Лавову је веома важно, не и пресудно, јер нас после очекује још доста утакмица. Желимо, дакле, да будемо на нивоу који захтева наш пут
до завршнице континенталног првенства. При томе мислим и
на меч са Литванијом, ривала кога смо победили два пута у
Лиги нација, а сада ћемо до успеха морати да дођемо без помоћи публике.

HEAD COACH

MLADEN KRSTAJIĆ
After the duel with former World Champion and current
European Champion, results which we can, and must
be content with, we continue our way to the ultimate
goal – EURO 2020. We ’filed’ the mentioned matches
and now me must remain firm on the ground and
focused on the upcoming two matches. We
certainly have points to improve in the play,
and to upgrade what was good. The match in
Lviv is very important, though not decisive,
as after that there are many matches
ahead of us. Therefore, we want to be
at the level our way to the final stage
of the continental championship
requires. By that I especially refer
to the match vs. Lithuania, the
rival whom we won twice in the
Nations League, and now we have
to achieve success without the
help of supporters.

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 odgovornost. Mi spajamo ljude, materijale i mehanizaciju na pravom
mestu, u pravo vreme, sa ciljem da realizujemo čak i najkompleksnije 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

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР

ДАРКО КОВАЧЕВИЋ
После пласмана на Светско првенство у Русији, Србија жели први пут после 20 година
да веже два велика такмичења. И пут на Европско првенство започели смо практично
са мечевима у Лиги нација. Постигли смо
успех, обезбедили пласман у Б дивизију Лиге
нација, али и могући бараж за одлазак на
ЕУРО 2020. Наше амбиције су наравно веће,
хоћемо директан пласман међу најбоље европске селекције и због тога максимално
посвећени улазимо у сваки квалификациони дуел. Тако ће бити у Украјини, али и три
дана касније када пред празним трибинама,
због казне УЕФА, будемо дочекали Литванију.
Знамо шта хоћемо, колико можемо, идемо
корак по корак.

SPORTS DIRECTOR

DARKO KOVAČEVIĆ
After qualifying for the World Cup in Russia, Serbia
wishes to participate at two big competitions in a
row for the first time after 20 years. The road to
the European Championship practically started
with matches in the Nations’ League. We achieved
success, secured a place in the „B“ division of
the Nations’ League, but also a possible play-off
match for EURO 2020. Our ambitions, of course, are
bigger, we want to qualify directly among the best
European national teams, and with this in mind we
are committed to each qualifying duel. That’s how
it will be in Ukraine, but also three days later when
we will play vs. Ukraine before the empty stands
due to UEFA sanction. We know what we want, we
know our potential, and we go step by step.

MARKO DMITROVIĆ

PREDRAG RAJKOVIĆ

NIKOLA VASILJEVIĆ

ANTONIO RUKAVINA

| 24.01.1992. | SD EIBAR |
▸ GOLMAN

| 31.10.1995. | MACCABI TEL AVIV FC |
▸ GOLMAN

| 24.06.1996. | FK RADNIK SURDULICA |
▸ GOLMAN

| 26.01.1984. | FC ASTANA |
▸ ODBRANA

NEMANJA MILETIĆ

UROŠ SPAJIĆ

NIKOLA MILENKOVIĆ

MILOŠ VELJKOVIĆ

| 16.01.1991. | FK PARTIZAN |
▸ ODBRANA

| 13.02.1993. | FC KRASNODAR |
▸ ODBRANA

| 12.10.1997. | ACF FIORENTINA |
▸ ODBRANA

| 26.09.1995. | SV WERDER BREMEN |
▸ ODBRANA

STEFAN MITROVIĆ

ALEKSANDAR KOLAROV (K)

FILIP MLADENOVIĆ

LJUBOMIR FEJSA

| 22.05.1990. | RC STRASBOURG |
▸ ODBRANA

| 10.11.1985. | AS ROMA |
▸ ODBRANA

| 15.08.1991. | KS LECHIA GDANSK |
▸ODBRANA

| 14.08.1988. | SL BENFICA |
▸ VEZNI

NEMANJA MAKSIMOVIĆ

SAŠA LUKIĆ

ADEM LJAJIĆ

SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ

| 26.01.1995. | GETAFE FC |
▸ VEZNI

| 27.02.1995. | TORINO FC |
▸ VEZNI

| 29.09.1991. | BESIKTAS |
▸ VEZNI

| 27.02.1995. | SS LAZIO |
▸ VEZNI

FILIP KOSTIĆ

MIJAT GAĆINOVIĆ

DARKO LAZOVIĆ

ANDRIJA ŽIVKOVIĆ

| 01.11.1992. | EINTRACHT FRANKFURT |
▸ VEZNI

| 08.02.1995. | EINTRACHT FRANKFURT |
▸ VEZNI

| 15.09.1990. | GENOA GFC |
▸ NAPAD

| 11.07.1996. | SL BENFICA |
▸ NAPAD

NEMANJA RADONJIĆ

ALEKSANDAR KATAI

DUŠAN TADIĆ

ALEKSANDAR MITROVIĆ

| 15.02.1996. | OLIMPIQUE DE MARSEILLE |
▸ NAPAD

| 06.02.1991. | CHICAGO FIRE |
▸ NAPAD

| 20.11.1988. | AFC AJAX |
▸ NAPAD

| 16.09.1994. | FULHAM FC |
▸ NAPAD

NATIONAL TEAM OF

ALEKSANDAR PRIJOVIĆ

LUKA JOVIĆ

MLADEN KRSTAJIĆ

| 21.04.1990. | AL-ITTIHAD CLUB |
▸ NAPAD

| 23.12.1997. | REAL MADRID CF |
▸ NAPAD

▸ SELEKTOR

NOVI JAGUAR XE

USUDITE SE
DA PARKIRATE
PORED NJEGA

Oštrije linije spolja. Potpuno redizajniran iznutra. Unutrašnjost vam
pruža vrhunsku udobnost i prefinjenost. Intuitivni infotainment
sistem vam omogućava laku kontrolu, a komanda Dynamic Mode
još precizniju vožnju. Novi XE. Jaguar na zavidnom nivou.
Kontaktirajte nas da rezervišete test vožnju.
BRITISH MOTORS
Zrenjaninski put 11, 11000 Beograd
srbija.jaguar.com

Emisija CO2: 130 - 167 g/km. Kombinovana potrošnja goriva: 4,9-7,3 l/100 km.

СТРУЧНИ ШТАБ
TECHNICAL STAFF
MLADEN
KRSTAJIĆ
SELEKTOR

VLADIMIR
RADENKOVIĆ

SIMO
KRUNIĆ

NIKOLA
ŽIGIĆ

NEMANJA
MILINČIĆ

NEMANJA
JOVŠIĆ

MARKO
STOJANOVIĆ

ALEKSANDAR
KARAĆ

KRSTO
JOKIĆ

PERICA
JOVANOVIĆ

MIODRAG
MLADENOVIĆ

SLOBODAN
BRANKOVIĆ

NEMANJA
BOŽIĆ

DEJAN
BOGDANOVIĆ

VIKTOR
VUJOŠEVIĆ

ZORAN
VUJIĆ

DANIJEL
DRAGAŠ

NENAD
DRAGAŠ

IVAN
PETRIĆ

PAVLE
SIMIĆ

MILAN
VUKOVIĆ

Trener

Sportski naučnik

Fizioterapeut

Ekonom

Trener

Pomoćnik naučnika

Fizioterapeut

Ekonom

Trener

Analitičar

Fizioterapeut

Komesar za bezbednost

Trener

Analitičar

Fizioterapeut

Tim menadžer

Trener golmana

Doktor

Fizioterapeut

Portparol

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]

ЛИТВАНИЈА
КАО СУДБИНА

Игром судбине репрезентација Литваније била је у неколико циклуса
ривал нашој најбољој селекцији.

Репрезентација Литваније

Селектор Валдас Урбонас

Сећамо се квалификација за одлазак на Светско првенство које се 2010. одржавало у Јужној
Африци и победе од 3:0 (Ивановић, Красић,
Жигић) на стадиону Црвене звезде, али и пораза (1:2) у последњем колу у Виљнусу, у мечу
који није имао велики значај, јер смо претходно оверили пласман на Светско првенство.
У свежем сећању су и наши недавни дуели у
Лиги нација. Било је неизвесно на отварању у
Виљнусу, повели смо голом Душана Тадића из
једанаестерца пред крај првог дела утакмице,
али онда и стрепели, јер смо после пропуштене прилике (Тадић промашио једанаестерац)
дозволили противнику да нас угрози. Пресудило је искуство и наравно квалитет, уосталом као и у реваншу, на трави стадиона Партизана. Литванци су се поново показали као
неугодан противник, упоран, борбен, веома
агресиван. И успели су гости да сачувају мрежу у првом полувремену, али ствари су веома
брзо дошле на своје место у наставку. Помогао
је аутоголом Жулпа, али онда су Александар
Митровић, његов имењак Пријовић и Адем
Љајић потврдили разлику у класи.
Историја говори да када смо у групи са Литванијом, онда по правилу имамо успешне
квалификације. Не би, наравно, имали ништа
против да се све понови и Србија избори пласман на ново велико такмичење, овога пута
ЕУРО 2020. на које чекамо пуне две деценије.

ВИЉНУС
07. СЕПТЕМБАР 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

БЕОГРАД
20. НОВЕМБАР 2018.

СРБИЈА – ЛИТВАНИЈА

4:1 (0:0)
СТРEЛЦИ:
Жулпа (АГ) 54'
А.Митровић 58'
Петравичиус 64'
Пријовић 71'
Љајић 71'
Стaдиoн: ФК Партизан.
Судијa: Кристо Тохвер (Естонија).
ЛИТВAНИЈA:
Шеткус, Јанушевскис,
Гирдвајинис, Жулпa, (oд 86'
A.Јaнкaускaс), Казлаускас (од
59’ Шерна), Воробјовас (од 70’
Матулевичијус), Славицкас,
Сиргедас, Чернич, Баравикас
СРБИЈA:
Рајковић, Рукавина, Миленковић,
Вељковић, Родић, Максимовић,
Лукић (од 77’ Фејса), Гаћиновић
(од 46’ Пријовић), Љајић (од 82’
Алексић), А.Митровић, Живковић

DŽIUGAS BARTKUS

TOMAS ŠVEDKAUSKAS

ALGIS JANKAUSKAS

ROLANDAS BARAVYKAS

| 07.11.1989. | HAPOEL IRONI |
▸ GOLMAN

| 22.06.1994. | RITERIAI |
▸ GOLMAN

| 27.09.1982. | SŪDUVA |
▸ ODBRANA

| 23.08.1995. | ŽALGIRIS VILNIUS |
▸ ODBRANA

LINAS KLIMAVIČIUS

VAIDAS SLAVICKAS

KAROLIS CHVEDUKAS

EDVINAS GIRDVAINIS

| 10.04.1989. | DINAMO BUCURESTI |
▸ ODBRANA

| 26.02.1986. | SŪDUVA |
▸ ODBRANA

| 26.02.1986. | WATERFORD |
▸ ODBRANA

| 17.01.1993. | FREE AGENT |
▸ ODBRANA

ARVYDAS NOVIKOVAS

VYKINTAS SLIVKA

MODESTAS VOROBJOVAS

DEIMANTAS PETRAVIČIUS

| 18.12.1990. | JAGIELLONIA |
▸ VEZNI

| 29.04.1996. | HIBERNIAN |
▸ VEZNI

| 30.12.1995. | TRAKAI |
▸ VEZNI

| 02.09.1995. | FREE AGENT |
▸ VEZNI

DONATAS KAZLAUSKAS

DOMANTAS ŠIMKUS

PAULIUS GOLUBICKAS

FEDOR ČERNYCH

| 31.03.1994. | RITERIAI |
▸ VEZNI

| 10.03.1996. | ŽALGIRIS VILNIUS |
▸ VEZNI

| 19.08.1999. | SŪDUVA |
▸ VEZNI

| 21.05.1991. | DYNAMO |
▸ NAPAD

NATIONAL TEAM OF

NERIJUS VALSKIS

KAROLIS LAUKŽEMIS

SAULIUS MIKOLIŪNAS

| 04.08.1987. | FREE AGENT |
▸ NAPAD

| 11.03.1992. | NK ISTRA |
▸ NAPAD

| 02.05.1984. | ŽALGIRIS VILNIUS |
▸ VEZNI

VALDAS URBONAS

▸ SELEKTOR

