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Football Association of Serbia

„Не желим уопште да размишљам о Светском првенству, приоритет су наред-
на два изазова у Лиги нација и даћемо све од себе да освојимо максималан 
број бодова. Имамо 27 играча на списку и комплетан фокус је на мечевима 
са Шведском и Норвешком. Тренутно не можемо да рачунамо на неке канди-
дате због повреда и суспензија, али нема плакања. Ово је лепа прилика да 
пружимо шансу и неким момцима који су то заслужили партијама у својим 
клубовима. Рачунамо на играче који су здрави и спремни, кога нема без њега 
се може и мора. Требало је да буде три дебитанта, за сада су ту само два. Ба-
бић и Митровић су играчи који имају потенцијал и представљају будућност 
српског фудбала. Дешавало нам се у прошлости да изгубимо момке који 
су могли да бирају између две репрезентације. Налазимо се на одговорним 
функцијама и морамо да вучемо потезе који су у интересу српског фудбала. 
Лазар Самарџић је такође фудбалер који заслужује нашу пажњу. Има изван-
редну леву ногу, преглед игре и савршено се уклапа у концепцију игре наше 
репрезентације. Разговарао сам са њим телефоном почетком септембра и 
стекао сам утисак да не постоји ни најмања дилема да ли ће играти за Србију 

или Немачку. Договор је да у марту 2023. године, 
на почетку новог циклуса квалификација 

за Европско првенство, постане део наше 
екипе и да у зависности од форме буде 

међу потенцијалним кандидатима за 
репрезентацију. Све су то момци са 
српским именима и презименима, на 
мени је да приметим њихов таленат 
и да их позовем, а на њима да од-
луче за кога ће да наступају у сени-
орској конкуренцији. Драго ми је што 
стадион против Шведске ипак неће 

бити празан и што ћемо имати велику 
подршку најмлађих љубитеља фудба-

ла. То је обавеза више да се представимо 
у правом светлу и да победом про-

тив јаког ривала направимо 
огроман корак ка најви-

шем рангу европског 
фудбала“.
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ДИРЕКТОР „А” РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ
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„Пред нама је циклус од две 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 последње секунде 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. Сигуран сам да ће тако бити и 
против Шведске, иако ми је веома жао што ће трибине 
стадиона Црвене звезде поново да буду празне. 
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 простора за 
контролне утакмице и на нама је да 
дуеле против Шведске и Норвешке 
искористимо на најбољи могући 
начин. Радује ме атмосфера у 
репрезентацији, сви дишу као 
један и то је била идеја водиља 
од првог дана када смо почели 
квалификације за Светско првенство. 
Старији играчи су на услузи младим 
момцима који тек улазе у национални 
тим и помажу им да се што лакше 
уклопе у амбијент и захтеве селектора 
Стојковића. 
Уосталом, да немају квалитет, фудбалско 
знање, дисциплину и карактер, не 
би ни били на списку потенцијалних 
кандидата за репрезентацију. 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!“.



BUILT TO BE
BRAVE





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Srbija zove 165 x 235 mm i 3mm bleed.pdf   1   9/20/2022   12:28:48 PM







!"#$%&' (")*
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




















