




СЕЛЕКТОР

ДРАГАН

СТОЈКОВИЋ

ЗАМЕНИК 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 33

ФК Партизан 27

НАЈВИШЕ ТРОФЕЈА У КУПУ
ФК Црвена звезда: 26

ШАМПИОН 2021/22
ФК Црвена звезда

ПОБЕДНИК КУПА 2021/22
ФК Црвена звезда

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

Football Association
of Serbia

ОЗБИЉНО ТАКМИЧЕЊЕ КОЈЕ 
НОСИ ТАКМИЧАРСКИ ДУХ
У питању је озбиљно такмичење које носи такмичарски 
дух, свака победа се вреднује и у свакој утакмици идемо на 
освајање три бода. Никада нисам био у ситуацији да у десетак 
дана морам да одиграм четири меча. Али како свима, тако и 
нама. Морамо да будемо паметни и да верујемо у себе. Сав 
респект Норвешкој, Словенији и Шведској, али свесни смо 
својих квалитета и не одустајемо од нашег стила игре. Ово није 
загревање за Катар, ово је циклус у коме желимо да наставимо 
континуитет добрих игара и резултата из квалификација за 
Светско првенство.

Неколико наших играча, после напорне 
сезоне, дошло је раније у Србију и 
тренирали су у Старој Пазови. Нема места 
за бригу. Сигуран сам да ће бити довољно 
мотивисани, не признајем реч засићеност 
јер дрес националног тима обавезује на 
максимално залагање у свакој утакмици. 
Све су то озбиљни професионалци и знају 
како да одговоре обавезама. Битно је да
имам апсолутно поверење у све момке који 
се налазе на списку. У зависности од 
распореда, тражићемо и проналазити решења 
на одговарајућим позицијама у 
тиму. Циљ је јасан, Србија против 
сваког ривала мора да буде 
екипа која диктира ритам 
и која се пита за коначан 
исход утакмице. Желимо да 
играмо леп и атрактиван 
фудбал, желимо да 
остваримо наше 
амбиције у овом 
такмичењу.





It takes all our 
tricks to protect 

the climate. 

#EUGreenDeal







ДИРЕКТОР „А” РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

СТЕВАН
СТОЈАНОВИЋ
Пред нама је циклус од четири утакмице у којима желимо 
да останемо доследни својој идеји и стратегији. Од како је 
Драган Стојковић сео на клупу репрезентације, Србија не 
зна да игра другачије него офанзивно, нападачки и на гол 
више од противника. Партијама у квалификацијама и пре 
свега величанственом победом у Лисабону против Португала,
доказали смо свима да такав стил игре даје резултат и 
ништа нас не може натерати да променимо начин размишљања. 
Храбрим приступом свакој утакмици и жељом да се до 
последњег секунда бори за сваку лопту, вратили смо 
поверење нације чију смо подршку осетили чак и 
у периоду корона-вируса када су се мечеви 
играли без присуства публике. Сада су 
се поново створили услови да заједно са  
навијачима кренемо у поход на нове 
победе. Лига нација је такмичење које 
схватамо максимално озбиљно, не само 
због бодова који нам могу донети 
пласман у елитни ранг европског 
фудбала, већ и због шансе да се наша 
екипа додатно уигра и припреми за 
оно што нас очекује крајем године 
у Катару. Подсетићу да специфичан
термин завршног турнира Светског 
првенства не оставља превише просто-
ра за контролне утакмице и на нама је 
да дуеле против Норвешке, Словеније 
и Шведске искористимо на најбољи 
могући начин. Момцима који су први 
пут добили позив селектора 
Стојковића желим добродошлицу у 
национални тим и уопште не сумњам да 
ће се брзо уклопити. Уосталом, да немају 
квалитет, фудбалско знање, дисциплину
и карактер, не би ни били на списку 
потенцијалних кандидата за репрезе- 
нтацију. Сви они када дођу на окупљање 
у Стару Пазову, прво на шта наиђу је 
слоган исписан великим словима 
ЈЕДАН ТИМ - СРЦЕМ СВИМ. И тиме је све 
речено. Зато и јесмо међу 32 најбоље 
селекције на свету, зато и овом новом 
изазову у Лиги нација прилазима са 
највећим амбицијама. Напред Србија! 

ДА ОСТАНЕМО ДОСЛЕДНИ 
СВОЈОЈ ИДЕЈИ И СТРАТЕГИЈИ





СТРУЧНИ ШТАБ
TECHNICAL STAFF 

ДРАГАН
СТОЈКОВИЋ
DRAGAN
STOJKOVIĆ
СЕЛЕКТОР
HEAD COACH

КАЦУШИТО КИНОШИ
KACUŠITO KINOŠI
КОНДИЦИОНИ ТРЕНЕР
FITNESS COACH

ДЕЈАН АЛЕКСАНДРИЋ
DEJAN ALEKSANDRIĆ
ДОКТОР
DOCTOR

ИЛИЈА РОСИЋ
ILIJA ROSIĆ
ДОКТОР
DOCTOR

НЕБОЈША СТАМЕНКОВИЋ
NEBOJŠA STAMENKOVIĆ
АНАЛИТИЧАР
ANALYST

НЕМАЊА ФИЛИПОВИЋ
NEMANJA FILIPOVIĆ
ТИМ МЕНАЏЕР
TEAM MANAGER

СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ
STEVAN STOJANOVIĆ
ДИРЕКТОР „А” ТИМА
NATIONAL TEAM DIRECTOR

БРАТИСЛАВ ЖИВКОВИЋ
BRATISLAV ŽIVKOVIĆ
ТРЕНЕР
COACH

ЉУБИНКО ДРУЛОВИЋ
LJUBINKO DRULOVIĆ
ТРЕНЕР
COACH

ГОРАН ЂОРОВИЋ
GORAN ĐOROVIĆ
ТРЕНЕР
COACH

ГОРАН ЧУМИЋ
GORAN ČUMIĆ
ТРЕНЕР ГОЛМАНА
GOALKEEPER COACH

ИВАН ПЕТРИЋ
IVAN PETRIĆ
КОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
SECURITY OFFICER

ДАНИЈЕЛ ДРАГАШ
DANIJEL DRAGAŠ
ЕКОНОМ
KIT MANAGER

МИЛАН ВУКОВИЋ
MILAN VUKOVIĆ
ПОРТПАРОЛ
MEDIA OFFICER

НЕНАД ДРАГАШ
NENAD DRAGAŠ
ЕКОНОМ
KIT MANAGER

ВИКТОР ВУЈОШЕВИЋ
VIKTOR VUJOŠEVIĆ
ФИЗИОТЕРАПЕУТ
PHYSIOTHERAPIST

ЗОРАН ВУЈИЋ
ZORAN VUJIĆ
ФИЗИОТЕРАПЕУТ
PHYSIOTHERAPIST

ДЕЈАН БОГДАНОВИЋ
DEJAN BOGDANOVIĆ
ФИЗИОТЕРАПЕУТ
PHYSIOTHERAPIST

НЕМАЊА БОЖИЋ
NEMANJA BOŽIĆ
ФИЗИОТЕРАПЕУТ
PHYSIOTHERAPIST

ГОРАН ЗУВИЋ
GORAN ZUVIĆ
ФИЗИОТЕРАПЕУТ
PHYSIOTHERAPIST




















