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ПОВРАТАК НА МАПУ 
НАЈБОЉИХ СЕЛЕКЦИЈА СВЕТА

ОРЛОВИ ЛЕТЕ У КАТАР

Доласком Драгана Стојковића на место селектора „А“ репрезентације, Србија се 
вратила на мапу најбољих селекција света. Орлови су окончали квалификације за 
Првенство света у Катару победом која ће остати уписана златним словима у исто-
рији српског фудбала. У мечу који је одлучивао о првом месту у групи и директном 
пласману на светски сајам фудбала, савладана је Португалија у Лисабону – 2:1, 14. 
новембра 2021. године!

ГОДИНА ВЕЛИКИХ УСПЕХА
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И то на начин који је показао колико су 
вера, знање и харизма, али пре свега ген 
победника Драгана Стојковића, утицали 
на играче да покажу да и немогуће у фуд-
балу постаје могуће.

Србија селектора Стојковића сваком рива-
лу пружа поштовање и респект, али пре 
свега верује у себе, своју снагу и тале-
нат. Нација верује у оно што раде 
Стојковић и играчи, а они заједно 
понављају да су квалификације 
само први део приче. Пред нама 
је нови изазов, ново узбудљиво 
путовање, одлазак у Катар где 
нас очекују дуели са најбољим 
селекцијама света.
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РОЂЕН КАО ПОБЕДНИК
610 ДАНА ДРАГАНА СТОЈКОВИЋА НА КЛУПИ СРБИЈЕ

Знањем и харизмом, вером у себе и тим који 
води, донео је Србији поштовање, а најбоља пот-
врда његовог схватања игре дошла је у лисабон-
ској ноћи, када је цео фудбалски свет натерао да 
се поклони Србији. Иде Пиксијева Србија у Катар 
с осмехом, поштујући друге, али пре свега гле-
дајући себе.

Сећамо се старта у квалификацијама, 24. марта 
2021. године и дуела са Републиком Ирском на 
трави стадиона „Рајко Митић“. Из минуса у плус. 
До 3:2. Већ тада видело се неко ново лице Србије, 
Србије која се диже када падне, Србије која сна-
гом вере у своје могућности, сама помера грани-
це. И како је почело, тако се и завршило. У Лиса-
бону, када нико није веровао, ОН је показао како 
се побеђују и најбољи. И поново из минуса у плус. 

Оставио је Драган Стојковић 
велики печат као играч, био 

и остао један од најбољих 
и српског фудбала, а да је 
рођен као победник говоре 

и његова дела на тренер-
ској, селекторској клупи. 
Бројимо 610 дана како је 

један од највећих синова 
фудбалске игре селектор 
нашег најбољег државног 

тима, време у коме је Србији 
вратио углед и подарио 

повратак на мапу најбољих 
селекција света.

Сада за историју, за анале, 
после 30 година репрезен-
тација је остварила резул-
тат, победу коју ће препри-
чавати генерације. ОН је 
веровао, ОН је показао, али 
и све време говорио, на те-
рену је 11 против 11, време 
је да други размишљају о 
нама. Зашто не бисмо побе-
дили Португал у Лисабону? 
Је л' они лете? Не. Ми смо 
Србија. И десило се. За неке 
можда чудо, за њега не. Јер 
његово схватање фудбала 
је веома једноставно, а јед-
ноставност у фудбалу је нај-
тежа, пут ка савршенству. 
Зато је био велики играч, 
зато јесте и велики селек-
тор. Све поштује, али себе 
и своје играче највише. И 
пренео је то на Тадића, Ми-
тровића и остале Орлове.

Вреди се подсетити, пре-
узео је Србију у тренутку 
када смо били на коленима, 
после новог неуспеха, у ква-
лификацијама за Првенство 
Европе. Атмосфера у тиму и 
око њега била је фрустри-
рајућа, нација је изгубила 
веру да може бити боље. И 
онда се појавио ОН. И рекао, 
идемо у Катар! Мало је било 
оних који су у то веровали. 
Ако неко и није сумњао, де-
финитивно је био убеђен 
да „ништа боље неће бити“ 
после београдских 0:2 на 
полувремену са Португа-
лом. Ушао је у свлачиони-
цу и рекао играчима „било 
је добро, али може и боље, 
идемо да победимо“. И акту-
елни првак Европе и Лиге 
нација није знао шта га је 
задесило у наставку. Мало 
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је недостајало да дође до потпуног преокрета. После меча деловао је мирно, као да 
се десило нешто најнормалније. Уосталом, сличну реакцију јавност је видела и пред 
одлазак у Лисабон. Сада већ легендарна сцена и Мистеров одговор: „Како то мислите 
АКО се евентуално пласирамо на Светско првенство? Ми морамо да идемо у Катар“. 
И одвео нас је! Његове речи једноставно прате дела. Не изговара их да би се некоме 
допале, иза њих стоје вера и напоран рад. То је ОН, то је Пикси. Човек који ће рећи, 
зашто не би били и прваци света. Па имамо у тиму играче који су већ били најбољи 
на свету. У узрасту до 20 година. Нико као ОН не верује у тим који имамо. Зато јесте 
победник, зато јесте стручњак који је Србији вратио осмех. Двадесет месеци је про-
шло, наставимо да сањамо, пред нама је Катар, а са Мистером све је могуће. 
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BUILT TO BE
BRAVE

Знање, али пре свега поверење, важни су у свакој сфери посла, а селектор Драган 
Стојковић има поред себе људе на које може да се ослони и спроведе све зацртане 
циљеве. Ради се о људима богатих каријера, великим играчким именима, остваре-
ним и после завршетка једног лепог периода у животу. Стеван Стојановић је дирек-
тор А тима, личност са огромним искуством, спреман саветима да помогне за успеш-
но функционисање целог спортског сектора ФСС. На клупи су, поред Мистера, велика 
имена која су много дала репрезентацији, Горан Ђоровић и Љубинко Друловић, за-
тим Братислав Живковић, такође некад сјајан играч, а онда тренер у многим среди-
нама. За голмане је задужен Горан Чумић, дуго година веома успешан у свом послу 
у арапском свету, пре тога у Грчкој, Кипру. Све их краси позитиван став, али на пр-
вом месту веома професионалан однос. Наравно, ту је и Кацушито Киноши, Јапанац, 
пријатна особа, увек насмејан и спреман за шалу. За аналитику је задужен Небојша 
Стаменковић, а списак чланова стручног штаба који функционише као добар тим су 
и доктори, физиотерапеути, тим менаџер, економи, а портпарол и медија – марке-
тинг тим су неизоставна пратња и логистика свих активности националног тима.
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ФИФА СП 2022

Србија се налази у Групи Г на Првен-
ству света у Катару заједно са „позна-
ницима“ из Русије 2018. Бразилом 
и Швајцарском, трећи ривал је Ка-
мерун, а позната је и сатница, као и 
локација где ће Орлови играти своје 
мечеве.

Србија ће мундијалско путовање у 
Катару почети у четвртак 24. новем-
бра против Бразила у 22.00 сата по 
локалном, односно у 20.00 часова по 
средњеевропском времену и то на 
стадиону „Лусаил“. То је стадион на 
којем ће 18. децембра бити играно 
велико финале Светског првенства! 
Овај објекат може да прими 80.000 
гледалаца, а после турнира, биће 
сређен тако да прими двоструко 
мање гледалаца.

ВОЉОМ ЖРЕБА, У ДОХИ  
РИВАЛИ ИЗ РУСИЈЕ

Изабранике селектора Драгана Стојковића затим чека меч против Камеруна. Тај 
дуел је на програму у понедељак 28. новембра од 11.00 часова по нашем времену, а 
играће се на стадиону „Ал Џануб“ у месту Ал Вакра, близу Дохе.

И за крај групне фазе, меч са Швајцарском, Орлови ће играти у петак 2. децембра, 
поново у вечерњем термину од 20.00 часова, али на стадиону „974“. Овај стадион по-
знат је по томе што је састављен управо од 974 монтажна контејнера, а после Мун-
дијала ће бити растављен! Такође, 974 је симболичан број, пошто је то телефонски 
позивни број за Катар.

Ако Србија оствари пласман у осмину финала, играће или 5. децембра на истом том 
стадиону (ако буде прва у групи) или 6. децембра на стадиону „Лусаил“ ако заврши 
на другом месту. Оба меча су на програму од 20.00 по средњеевропском времену.
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ПОНОС ФУДБАЛСКЕ СРБИЈЕ
ЗЛАТНА ЛОПТА 2021. ЈЕЛЕНИ ЧАНКОВИЋ, 
ДУШАНУ ТАДИЋУ И ДРАГАНУ СТОЈКОВИЋУ

Дан који се памти, дан који остаје записан за сва времена и признања онима који су својим 
радом и резултатима обележили 2021. годину. У години када је Србија остварила пласман 
на Првенство света величанственом победом против директног ривала, селекције Пор-
тугала у Лисабону, када су наши најбољи клубови изборили пласман у нокаут фазу ев-
ропских купова, када смо били сведоци многих добрих издања разних репрезентативних 
селекција, изабрали смо најбоље. Традиционално признање Златна лопта ФСС отишла је 
у руке селектора Драгана Стојковића, капитена Орлова Душана Тадића и сјајне играчице 
нашег најбољег женског репрезентативног тима, Јелене Чанковић. Александар Митро-
вић, стрелац историјског поготка у Лисабону за пласман наше репрезентације на Светско 
првенство, добитник је специјалног признања Фудбалског савеза Србије „Златни гол”.
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Србија је добила нове добитнике Златне лопте ФСС, а лепу свечаност у хотелу 
„Хајат“ Фудбалски савез Србије и његов маркетинг-медија тим обогатио је излож-
бом „Пут за Катар“. Ретроспектива свих утакмица нашег најбољег националног 
тима уз завршни коментар селектора Драгана Стојковића, подсетила је присутне 
још једном на феноменалне резултате Орлова. Маркетинг-медија тим ФСС велику 
пажњу посветио је и осталим селекцијама Савеза, пре свега футсалерима, млађим 
селекцијама и нашим девојкама које су биле на корак од одласка на Светско првен-
ство. Део изложбе био је посвећен и друштвено одговорним активностима које је 
маркетинг-медија тим на челу са главним креатором бројних акција, директорком 
Вањом Костић, спровео у 2021. години.

ИЗЛОЖБА ПУТ ЗА КАТАР
РЕТРОСПЕКТИВА СВИХ УТАКМИЦА, 
ПОДСЕТНИК НА ГОДИНУ УСПЕХА
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ОСТВАРЕН НОВИ ВЕЛИКИ УСПЕХ, 
ПЛАСМАН У ЕЛИТНО ЕВРОПСКО ДРУШТВО

УЕФА ЛИГА НАЦИЈА

Рекао и остварио. После новембарске, лисабонске ноћи, Србија ће дуго да памти и 
септембарску ноћ у Ослу. Норвешка, али и Европа, поклонили су се издању Орлова, 
фудбалу који осваја срца свих заљубљеника у ову игру. Доминација, супериорност с 
једне стране и немоћ ривала с друге стране. Све уз респект, али пре свега веру у себе 
и своје могућности. То је Србија Драгана Стојковића. Орлови су изборили прво место 
у групи и пласман у А дивизију Лиге нација.

После пласмана 
на Светско 
првенство, 

Србија Драгана 
Стојковића 

остварила је још 
један велики 

успех – пласман 
у елитно друштво 

европских 
селекција! Вољом 

жреба, у новом 
циклусу УЕФА Лиге 

нација, Србија је 
била у групи са

Норвешком, 
Шведском и 
Словенијом. 

„Веома тешка група. Можда и најтежа у Лиги Б. Приоритет нам је прво место и бо-
рићемо се да будемо најбољи. Неће бити лако, али верујем да можемо стићи до тог 
циља. Респектујемо све противнике, поштујемо њихов квалитет, али највише по-
штујемо себе. У сваком случају добро загревање за Мундијал. Биће то квалитетне 
провере и предстојећи циклус у Лиги нација је само још један у низу изазова који нас 
очекује”, изјавио је селектор Драган Стојковић.
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У Франкфурту је одржан жреб за квалификације које ће победнике одве-
сти на ЕУРО 2024. Орлови ће на путу до Немачке за ривале имати Мађар-
ску, Црни Гору, Бугарску и Литванију.

„Да, задовољан сам групом, али никог не треба потцењивати, нити смо 
то радили, нити ћемо то некад чинити. Једноставно, наш циљ, без обзи-
ра на имена ривала, се зна, а то је да после 24 године будемо учесници 
Европског првенства. И урадићемо све да будемо учесници једног тако 
великог такмичења”, рекао је селектор Драган Стојковић.

СРБИЈА У ГРУПИ СА 
МАЂАРСКОМ, ЦРНОМ ГОРОМ, 
БУГАРСКОМ И ЛИТВАНИЈОМ

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЕУРО 2024
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У Спортском центру ФСС у Старој Пазови 29. новембра 2021. одржана је ванред-
на седница Скупштине Фудбалског савеза Србије, којом је председавао заменик 
председника Ненад Бјековић, а којој је присуствовало 63 делегата.

Седница је почела громогласним аплаузом свих присутних делегата и гостију, 
играчима и стручном штабу наше најбоље репрезентације која је остварила ве-
лики успех и пласирала се на Светско првенство у Катару 2022. године. Највишем 
скупу фудбалске Србије присуствовали су и гости из ФИФА и УЕФА, Софија Мали-
ција, Никола Лука и Јан Хафнер.

„Пре свега, користим ову прилику да пренесем најискреније честитке породице 
УЕФА, посебно нашег председника, Александера Чеферина и нашег генералног се-
кретара, Теодора Теодоридиса, на пласману Србије на првенство света 2022. у Ката-
ру. Играчи, селектор, стручни штаб и цео Савез, обавили су сјајан посао директно се 
пласирајући у веома тешкој групи. Сигуран сам да ће ова фантастична генерација 

ВАНРЕДНА СКУПШТИНА ФСС

УСВОЈЕН ЈЕДНОГЛАСНО НОВИ 
СТАТУТ, ПОХВАЛЕ УЕФА
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играча наставити да доноси радост вашој земљи. И док је Србија сјајна на терену, 
направила је веома позитиван напредак и ван терена од нашег последњег сусре-
та пре неколико месеци. Желим да се искрено захвалим генералном секретару 
Јовану Шурбатовићу и његовој екипи на неуморним напорима у стварању веома 
потребног новог правног оквира за српски фудбал, упркос сталним изазовима. 

Предложене измене су резултат конструктивних и успешних консултација. УЕФА 
и ФИФА су одобрили ове измене и у потпуности их подржавају. Нови Статут и 
нови пословник донеће потребне јасне промене у ФСС на свим нивоима њего-
ве организационе структуре и обезбедиће потпуно поштовање правних оквира 
УЕФА и ФИФА. Најзначајније је то да ће измене обезбедити балансирану и ин-
клузивнију структуру чланства, јасну поделу овлашћења уз провере и равноте-
же, ојачаће независно одлучивање, консолидовати Скупштину као највише за-
конодавно тело, увести транспарентна правила за изборе и повећати свеукупну 
транспарентност и одговорност. После ванредне Скупштине ФСС, УЕФА и ФИФА 
ће наравно, наставити да помажу ФСС у обезбеђивању примене даљих позитив-
них реформи управљања. Као следећи корак, сви регионални савези ће морати да 
усагласе своје статуте са Статутом ФСС. 

Када се то уради, избори ће бити одржани од дна фудбалске пирамиде до избора 
новог ИО ФСС за четворогодишњи мандат, и то што је пре могуће, у складу са 
временским следом избора. На крају, морамо да се постарамо и да се обави реви-
зија правилника релевантних такмичења, судијских питања, мера против намеш-
тења утакмица, стандардних уговора за играче, као и поступака постојећег Већа 
за решавање спорова на националном нивоу, да би се обезбедило пуно пошто-
вање захтева УЕФА и ФИФА. С тим у вези, веома се радујемо посвећености ФСС 
да учествује у недавно формираној радној групи Европске комисије за социјал-
ни дијалог. Ова радна група, која се састоји од представника УЕФА, Удружења ев-
ропских фудбалских клубова и ФИФПро-а, обезбедиће платформу за конструк-
тиван социјални дијалог у којем ће бити укључене све интересне стране – ФСС, 
лиге, синдикат играча и клубове. Циљ је наћи решења по мери, да би се обезбе-
дила примена минимума захтева у стандардним уговорима за играче и да би се 
Веће за решавање спорова на националном нивоу усагласило са међународним 
захтевима и стандардима. На крају, желео бих да похвалим руководство ФСС за 
бескомпромисну борбу против намештања утакмица. То је кључни изазов који 
тражи нашу сталну подршку и напоре, да би се искоренио овај феномен и сачува-
ли интегритет и фер фудбалска такмичења. Хвала вам на топлој добродошлици и 
пажњи”, рекао је представник УЕФА, Никола Лука.

После дискусије делегата, нови Статут Фудбалског савеза Србије усвојен је једно-
гласно. Усвојен је и нови Правилник о раду Скупштине ФСС, такође једногласно. 
Усвојена је одлука о расписивању избора и дато овлашћење Извршном одбору да 
одреди датум почетка свих активности.
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Због свега оствареног, пре свега фантастичних резултата најбољег националног 
тима, али и саме организације која представља темељ за све циљеве које желимо 
да остваримо, дошла су и вредна признања. Највеће спортско признање у Србији, 
Мајска награда, припала је нашој организацији, а испред Фудбалског савеза Србије 
у Народној скупштини били су селектор Драган Стојковић, заменик председника 
Ненад Бјековић и генерални секретар Јован Шурбатовић. Привилегија је бити међу 
лауреатима овако престижног признања.

И Правна комора Србије указала је велику част ФС Србије и заменику председника 
Ненаду Бјековићу. Награда за најуспешнијег челника једног спортског савеза у Ср-
бији отишла је у руке првог човека наше фудбалске организације.

„После Мајске награде која је први пут у историји додељена Фудбалском савезу, ово 
је још једно признање које схватам као успех читаве организације коју водим заједно 
са својим сарадницима. Српска репрезентација доживљава ренесансу под вођством 
селектора Драгана Стојковића, играмо леп и атрактиван фудбал, успели смо у ве-
ликом стилу да се пласирамо на Светско првенство и да освојимо Б дивизију Лиге 

МАЈСКА НАГРАДА И НАЈУСПЕШНИЈИ 
ЧЕЛНИК СПОРТСКОГ САВЕЗА У СРБИЈИ

ПРИЗНАЊА ЗА СЈАЈНЕ РЕЗУЛАТЕ

нација. Људи препознају наш труд и знају да нас награде. Наравно, свако признање је 
обавеза више, да будемо још бољи и да обрадујемо нацију новим успесима наших ре-
презентативних селекција. Надам се да ће већ после Катара бити повода за нове на-
граде и нова признања”, рекао је Ненад Бјековић након свечаности у хотелу Цептер.
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Гост Фудбалског савеза Србије 
у Спортском центру ФСС у Ста-
рој Пазови био је председник 
УЕФА Александeр Чеферин. 
Први човек европског фудба-
ла дошао је у друштву једног 
од најближих сарадника, ди-
ректора националних асоција-
ција у УЕФА Зорана Лаковића. 
Уважене пријатеље из УЕФА 
угостили су заменик председ-
ника ФСС Ненад Бјековић, ге-
нерални секретар Јован Шур-
батовић, почасни председник 
Томислав Караџић, директор и 
селектор А тима, Стеван Стоја-
новић и Драган Стојковић.

ПРЕДСЕДНИК УЕФА АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРИН ГОСТ ФС СРБИЈЕ
„,САРАДЊА СА ФСС ИДЕАЛНА,  
ОВДЕ СЕ ОСЕЋАМ КАО КОД СВОЈЕ КУЋЕ”
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„Искрено могу да кажем да је сарадња са ФСС, председником и генералним секрета-
ром, идеална. Не може бити боља. Овде се осећам као код куће.”

Уважени гост из УЕФА посебно се осврнуо и на ангажман Драгана Стојковића на ме-
сту селектора А репрезентације са којом се пласирао на СП у Катару.

„Пикси је био легенда као играч, а сад видимо колико је добар тренер. Имате одличну 
екипу и за мене пласман на Светско првенство није ништа сензационално. Ви то заслу-
жујете и ја сам сигуран да ће резултат Србије на Светском првенству бити одличан.”

Поред посете највиших званичника 
УЕФА, вреди апострофирати и посету 
челника ФС Шведске, непосредно пред 
меч Лиге нација у Београду. Швеђани 
нису крили одушевљење оним што су 
видели.
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ЧЕТИРИ ГОДИНЕ БРИГЕ ЗА СРПСКИ ФУДБАЛ
САВЕЗ ДОНИРАО ВРЕДНУ ОПРЕМУ ЗА 
ВИШЕ ОД 2000 КЛУБОВА ШИРОМ СРБИЈЕ
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Сада већ можемо да кажемо да је акција поделе опреме клубовима широм Ср-
бије, пре свега оним аматерским, доживела апсолутни успех, јер је до сада више 
од две хиљаде клубова добило донацију Фудбалског савеза Србије. Од Суботице 
до Ниша, на десетине градова из свих региона, били су домаћини делегацијама 
нашег Савеза. Заменик председника Ненад Бјековић и генерални секретар Јован 
Шурбатовић, али и селектор Драган Стојковић и директор Стеван Стојановић, 
прелазили су на стотине километара како би уручили вредне донације клубо-
вима из нижих рангова такмичења, женским, аматерским и футсал клубовима. 
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Уз резултате који су по континуитету најбољи у последњих двадесет година, до-
шли су и спонзори, довољно да се закључи да ФС Србије никад није имао бољи, 
јачи спонзорски пул. Поједини уговори заслужују префикс историјски, све за боље 
сутра српског фудбала. Одабрано друштво чине Телеком Србија, Пума, Виво, Арена 
Channels Group, Компанија Моцарт, Нектар, Дангбеи, ВОДАВОДА...

УЗ НИКАД БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ, 
НИКАД ЈАЧИ СПОНЗОРСКИ ПУЛ

Посебно вреди апострофирати чињеницу да је ФС Србије потписивањем једног од 
најважнијих уговора у последњих неколико година, Супер и Првој лиги Србије обе-
збедио насловног спонзора у наредне три сезоне, а истовремено је продужио са-
радњу са једном од највећих компанија у Источној Европи у области клађења и игара 
на срећу Компанијом Моцарт.
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ТРАДИЦИЈА, ЈЕДИНСТВО И ХРАБРОСТ
НОВИ ДРЕС ЗА ПОНОС СРБИЈЕ 
ИНСПИРИСАН УСПЕХОМ 
„„ЗЛАТНИХ ОРЛИЋА”

Домаћа, црвена гарнитура дреса инспирисана је златном генерацијом Орлића, која 
је 2015. године вратила наду и понос српском фудбалу и освојила свет на Новом Зе-
ланду победом над Бразилом. Управо зато се на новом дресу налазе златни детаљи. 
Дрес представља корене и сећање на ванвременски успех генерације играча од којих 
многи данас носе дрес најбољег националног тима Србије.

ПУМА је учинила максималан професионални напор да новим, у неким областима 
револуционарним дизајном, реинтерпретира националне мотиве из фудбала, кул-
туре и природе, спајајући их на начин да сваки дрес учини блиским за народ и наци-
онални тим.

Најбољи национални тим играће у новим ПУМА дресовима на Првенству света у 
Катару, а своју премијеру дрес је имао у два меча који су Србији донели велику 
радост и пласман у елитно друштво европског фудбала, дивизију А Лиге нација. 
Репрезентација је добила и нови грб који симболизује и садржи више вредности: 
традицију, страст, посвећеност, јединство и храброст. Инспирисан је традиционал-
ним мотивима, симболима наше земље кроз историју. 
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СЕЋАЊЕ НА ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ ВИЗИОНАРА  
U16 ТУРНИР ,,МИЉАН МИЉАНИЋ" 

Заједно са ФС Београда орга-
низован је 8. традиционални 
турнир који носи име једног од 
највећих визионара у српском 
и југословенском фудбалу 
Миљана Миљанића. У конку-
ренцији Црне Горе, Северне 
Македоније и први пут Репу-
блике Ирске, селекција коју 
предводи селектор Алексан-
дар Луковић освојила је прво 
место. Интересантно је да су 
наши млађи кадети оба меча 
решили у своју корист после 
малог преокрета, прво у дуелу 
са Републиком Ирском, а затим 
у финалу када су се састали са 
Црном Гором. У оба случаја по-
казали су велики карактер, јер 
су имали заостатак од два гола.  

ДВА ПРЕОКРЕТА ЗА ТРОФЕЈ СРБИЈЕ Фантастичан успех остварила 
је кадетска репрезентација 
(U17) која се најпре пласирала 
на Првенство Европе, а затим 
одушевила нацију на заврш-
ном турниру у Израелу. Иза-
браници селектора Радована 
Кривокапића успешно су прво 
пребродили групу са Бугар-
ском, Хрватском и Лихтештај-
ном. За пласман у елит рунду 
одлучивао је директан меч са 
Хрватском у којем су Орлићи 
славили победу (1:0). У дру-
гом кругу квалификација Ср-
бија је била гост у Словенији, а 
у конкуренцији домаћина, од-
носно Турске и Велса освојено 
је прво место. На Првенству 
Европе за кадете у Израелу, 
Србија је била у групи са Шпа-
нијом, Белгијом и Турском. 
Висок пресинг, дисциплина и 
одговорност, много трчања, 
огромна жеља да се Србија 
представи у најбољем могућем 
издању, утицали су да Станко-
вић и другови изборе пласман 
у четвртфинале и дуел са Дан-
ском. Новом победом заказан 
је меч са Холандијом. После 90 
минута велике драме утакми-
ца је окончана без победника, 
тако да је пресуда пала након 
извођења једанаестераца. Хо-
ландија је била срећнија, Ср-
бија је завршила на трећем 
месту, практично без пораза 
у регуларном делу сусрета, а 
Јован Милошевић је био нај-
бољи стрелац шампионата са 
пет постигнутих голова.

U17U16

ФАНТАСТИЧАН УСПЕХ КАДЕТА, ТРЕЋЕ 
МЕСТО НА ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ У ИЗРАЕЛУ



61 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2021/2022ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2021/2022 | 60  

U19

ОМЛАДИНЦИ МЕЂУ ОСАМ НАЈБОЉИХ 
СЕЛЕКЦИЈА СТАРОГ КОНТИНЕНТА

Омладинска репрезентација (U19) најпре  
је успешно прошла први круг квалифика-
ција. На турниру у Албанији, Србија је у 
конкуренцији Француске, Северне Маке-
доније и домаће репрезентације освојила 
друго место и обезбедила пласман и елит 
рунду. Други, завршни круг квалифика-
ција, играо се у јуну, домаћин је била Хо-
ландија, а ривали Украјина и Норвешка. У 
међувремену селектор Дејан Бранковић 
је поднео оставку, а поверење је указано 
Александру Јовићу. И остварен је велики 
успех. Србија је освојила прво место у гру-
пи и пласирала се на Првенство Европе у 
Словачкој. Због чињенице да није имала 
времена за опоравак и практично праве 
припреме за мечеве у Словачкој, изостао 
је жељени резултат на Првенству Европе. 
Континуитет добрих резултата је сачуван, 
дефинитивно је успех бити међу осам нај-
бољих на Старом континенту у узрасту до 
19 година.

U21

НОВИ СЕЛЕКТОР ГОРАН СТЕВАНОВИЋ
Млада репрезентација 
није добро почела ква-
лификације на путу 
до Првенства Европе. 
Александар Рогић је 
добио поверење као 
прелазно решење, а за-
менио га је Горан Сте-
вановић, искусни тре-
нер који је већ упознат 
са системом Фудбал-
ског савеза, јер је био 
помоћник Илије Пет-
ковића када се најбоља 
репрезентација пласи-
рала на Првенство све-
та у Немачкој 2006. го-
дине. Са Стевановићем 
су стигле и победе, про-
тив Северне Македо-
није и Јерменије. 
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ИСПИСАНА ИСТОРИЈА ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА 

И немогуће је постало могуће, сан је постао јава, а женски фудбалски свет се диви 
Србији. Наша најбоља репрезентација савладала је Немачку – 3:2 (1:0), у мечу који ће 
остати златним словима исписан у историји женског фудбала. Са нова три бода иза-
бранице селектора Предрага Гроздановића дошле су на корак до пласмана у бараж 
за Светско првенство које се идуће године одржава на Новом Зеланду. Победа као 
потврда доброг рада и апсолутне афирмације женског фудбала у коме веома актив-
но учествује и маркетинг-медија тим Фудбалског савеза. Бројне акције које утичу 
на популаризацију женског фудбала подигле су интересовање за учинак и резултате 
наших девојака, а победом против вишеструких првакиња Европе и света, капитен 
Виолета Словић и девојке биле су вест дана на готово свим страницама штампаних и 

СРБИЈА ПОБЕДИЛА НЕМАЧКУ, ДОШЛА НА 
ПРАГ БАРАЖА ЗА ПЛАСМАН НА ПРВЕНСТВО 
СВЕТА, АЛИ ПОРТУГАЛ СРЕЋНИЈИ

електронских медија. Пред нашим девојкама су била још два меча, против Португа-
лије и Израела. Трибине стадиона у СЦ ФСС биле су испуњене за меч одлуке против 
Португала. И све је почело као у бајци, девојке Предрага Гроздановића су прве дошле 
до вођства, али пад концентрације и квалитет гошћи утицао је да се остане без злата 
вредних бодова. До неке друге прилике.
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Женска кадетска селекција (WU17) била је на прагу великог подвига, само један 
гол је делио од пласмана на Светско првенство. На турниру у Норвешкој, иза-
бранице селектора Драгише Зечевића приредиле су праву малу сензацију и на 
старту савладале домаћу репрезентацију (3:2). Девојке су биле одличне и против 

Шведске (1;2), још једне 
земље са далеко већом 
традицијом у женском 
фудбалу. У дану одлуке 
Србија је била одлична 
против Румуније (8:0), 
али у троуглу са Норвеш-
ком и Шведском, пресу-
дио је само један гол.

Похвале и на адресу омла-
динске репрезентације која 
се на турниру у Литванији 
са три победе (Литванија, 
Летонија, Црна Гора) вра-
тила у елитну групу УЕФА. 
Дефинитивно српски жен-
ски фудбал не треба да 
брине за будућност.

Фудбалски савез Србије и Институт за 
женски спорт потписали су споразум о са-
радњи. У десет градова у Србији отвориће 
се бесплатне школе фудбала за девојчице 
основношколског узраста, у којима се оче-
кује више стотина полазница. Сарадња је 
настала из потребе за афирмацијом жен-
ског фудбала, који на глобалном нивоу до-
бија све више на значају и популарности.

„Намера нам је да подржимо све девојчи-
це које желе да се баве фудбалом, а важна 
порука коју желимо да пошаљемо гласи 
– да, фудбал јесте спорт за девојчице и 
жене! Институт за женски спорт најбољи 
је могући партнер у овој мисији, имајући 
у виду њихову мрежу стручњака, систем коју су успели да успоставе у нашој земљи 
и омогуће девојчицама бесплатно бављење спортом. Снажно смо уз Институт и на-
дамо се да ћемо овом сарадњом направити велики корак, како бисмо у будућности 
подржавали и навијали за женски фудбал”, изјавио је проф. др Јован Шурбатовић, 
генерални секретар ФСС.

„Драго нам је што нас је ФСС изабрао за партнера у пројекту мотивисања девојчица 
да се баве фудбалом. Вредно радимо, и очекујемо да прве бесплатне школе фудбала 
за све девојчице које желе да тренирају овај спорт крену са радом у више градова већ 
у фебруару. Фудбал је спорт који је перципиран као мушки спорт, време је да то про-
менимо. Сарадњу са ФСС видимо као важан корак за будући развој женског фудбала 
у Србији”, изјавила је Марина Маљковић, оснивач Института за женски спорт, кошар-
кашки тренер и селекторка женске кошаркашке репрезентације.

СЈАЈНЕ КАДЕТКИЊЕ, 
ОМЛАДИНКЕ ПОНОВО У ЕЛИТИ ШИРОМ СРБИЈЕ ОТВОРИЋЕ СЕ БЕСПЛАТНЕ 

ШКОЛЕ ФУДБАЛА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

ФСС И ИНСТИТУТ ЗА ЖЕНСКИ СПОРТ
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СРБИЈА САЧУВАЛА КОНТИНУИТЕТ 
УЧЕШЋА НА НАЈВЕЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА
За нашу најбољу футсал ре-
презентацију одавно је напи-
сано да је „понос нације“ због 
добрих резултата и контину-
ираног учешћа на највећим 
такмичењима. На Првенству 
света у Литванији Јован Лаза-
ревић и саиграчи су приказали 
зашто у свету футсала Србија 
има велики углед. У веома јакој 
конкуренцији са Ираном, САД и 
Аргентином Орлови су избори-
ли нокаут фазу и елиминисани 
су од будућег владара света, 
Португалије, тек после проду-
жетака.

Уследили су нови изазови и поново су нас наши мајстори на петопарцу обрадовали, 
после учешћа на ФИФА Првенству света у Литванији, изборили су пласман на УЕФА 
Футсал ЕУРО у Холандији. Велики број повређених играча и пехови са корона виру-
сом утицали су да такмичење заврше у групи, али Србија, играчи и стручни штаб, 
имају квалитет, знања и подршку да наставе путем добрих резултата.

ФУТСАЛЕРИ ПОНОСНИ НА УЧЕШЋЕ НА СП, У ХОЛАНДИЈИ 
НА ЕП МНОГО ПЕХОВА
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После Светског првенства у Литванији, дошло је до споразумног раскида уговора 
са селектором Гораном Иванчићем. Поверење је указано Дејану Мајесу.

ЗАХВАЛНОСТ ГОРАНУ ИВАНЧИЋУ

Омладинска футсал селекција (U19) није успела да се пласира на првенство Европе у 
јакој конкуренцији, пре свега, са Француском. На турниру у Врњачкој Бањи селекција 
коју води Марко Гавриловић била је боља од Словеније и Мађарске, али пресудио је 
један лош дан и пораз од Француске.  

ФУТСАЛ U19
ОМЛАДИНЦИ УЧЕ ОД НАЈБОЉИХ

ДЕЈАН МАЈЕС НОВИ СЕЛЕКТОР
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДЕЈАНА ФИЛИПОВИЋА И СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ

МЕДИЈИ СЕ УПОЗНАЛИ СА 
ВАР ТЕХНОЛОГИЈОМ
Дан који ће сигурно представницима српских медија остати у лепом сећању. Велики 
број новинара, сниматеља, фоторепортера, био је 4. фебруара гост Фудбалског савеза 
Србије у Спортском центру у Старој Пазови, а поред обиласка потпуно реновиране 
„куће фудбала”, уважени представници штампаних и електронских медија прису-
ствовали су и имали активно учешће у презентацији или радионици Судијске коми-
сије ФСС на челу са председником Дејаном Филиповићем.

Нико од присутних није крио да не памти нешто слично из „судијског репертоара”, а 
све у циљу  едукације и лакшег разумевања нових препорука у Правилима фудбалске 
игре као и функционисања ВАР технологије.

Председник Судијске комисије Дејан Филиповић заједно са колегама извршио је пре-
зентацију најинтересантнијих спорних ситуација које су се догодиле на утакмицама 
јесењег дела сезоне у Супер и Првој лиги Србије. Објаснио је разлоге и принципе 
којих су се судије придржавале при доношењу одређених одлука, истовремено раз-
решио је многе недоумице у тумачењу термина и Правила игре са акцентом на при-
мену и начин функционисања ВАР технологије.

Активно учешће имали су и новинари са бројним питањима, сви су могли да уче-
ствују у „одлучивању” после неких спорних ситуација, али оно најважније, били су 
дефинитивно упознати са којом одлучношћу Судијска комисија са Дејаном Филипо-
вићем спроводи реформе на судијској сцени са јасним мотивом, а он гласи да играчи 
буду једини актери који ће одлучивати о пласману на табели.

Обишли су представници медији ВАР собу, али и комплетан спортски центар, свла-
чионице у којима су Стојковићеви Орлови изборили пласман на Првенство света, 
терене на којима се припремају све селекције под капом Фудбалског савеза Србије.



Представници Фудбалског савеза Србије 
поново су имали значајну улогу у најваж-
нијим утакмицама међународног нивоа. 
Након што је беспрекорно обавио зада-
так делегата током завршног турнира 
Европског првенства, генерални секре-
тар наше организације Јован Шурбатовић 
наставио је да добија поверење УЕФА, пре 
свега захваљујући искуству и професио-
налним квалитетима. Тако је у априлу ове 
године имао привилегију да буде делегат 
на реванш утакмици осмине финала Лиге 
шампиона између Реал Мадрида и Пари 
Сен Жермена. Изузетно велики углед у Ев-
ропској фудбалској унији ужива и Небојша 
Ивковић, чему сведочи улога ментора за 
младе делегате, уз подсећање да је у мају 
прошле године имао част да буде делегат 
на финалној утакмици Лиге Европе из-
међу Виљареала и Манчестер јунајтеда.

Када је реч о суђењу, постала је пракса 
да најтеже и најатрактивније утакмице 
у оба европска такмичења, добија српска 
судијска тројка на челу са Срђаном Јова-
новићем. Заједно са својим помоћници-
ма Урошем Стојковићем и Миланом Ми-
хајловићем, наш најбољи арбитар делио 
је правду на мечевима од великог улога и 
значаја, од којих издвајамо Јувентус - Чел-
зи, Спортинг - Манчестер сити, Аталанта 
- Леверкузен и Ајнтрахт - Барселона.  

Податак да су важне задатке на ев-
ропским утакмицама добијали и Владо 
Глођевић у својству официра за безбед-
ност, као и Игор Радојчић који је обављао 
улогу делегата у дуелима Енглеске и Ан-
доре, Јерменије и Немачке, Роме и Бодо 
Глимта, дефинитивно шаље поруку да 
одговорна лица из европске куће фудба-
ла имају и даље огромно поверење у ка-
дар Фудбалског савеза Србије. 

ПОВЕРЕЊЕ И ПОШТОВАЊЕ  
УЕФА ПРЕМА КАДРОВИМА ФСС

Фудбалски савез Србије прати све трендове и схвата значај 
нових начина комуникације. Сходно томе, наша организација 
чини све да заузме истакнуто место и у дигиталном свету. За-
хваљући креативном и марљивом раду Маркетинг и Медија 
сектора, Савез је и на овом пољу додатно напредовао. Креати-
ван и благовремен садржај на сајту и друштвеним мрежама, 
препознатљиви визуелни идентитет, милионске интеракције 
са навијачима из Србије и целог света, добиле су своју потвр-
ду у фантастичним статистичким подацима, као и похвалама 
са свих страна. Издвојили бисмо похвале УЕФА и ФИФА, као и 
Синдиката професионалних фудбалера „Незaвисност”, који су 
истакли да Фудбалски савез Србије има једну од најбољих и 
најажурнијих интернет презентација међу националним фе-
дерацијама. Сваки догађај испрати се правовремено на сајту и 
друштвеним мрежама који су мобилни 24 сата сваки дан у го-
дини. Медија тим одрадио је фантастичан посао у ноћи 14. но-
вембра када је Србија изборила пласман на Првенство света у 
Катару, уосталом као и током целих квалификација, а круна је 
био жреб у Дохи где смо са садржајем на сајту и друштвеним 
мрежама ексклузивно били на услузи свим домаћим медији-
ма. По обиму материјала у поређењу са другим националним 
сајтовима, ФСС се налази у самом врху чланица УЕФА.

ИНСТАГРАМ 

ПРАТИОЦИ: 

285K 

МЕСЕЧНО 

Досег објава: 

3.5M 

Свиђања: 

4.5M 

Коментари:

20K 

Свиђања по објави:

30.1K

ТВИТЕР 

ПРАТИОЦИ: 

55K 

МЕСЕЧНО 

Досег објава: 

5M 

Интеракције: 

150К 

ФЕЈСБУК 

ПРАТИОЦИ: 

205K 

МЕСЕЧНО 

Досег објава: 

3.5M 

Интеракције: 

1.5M 
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ПОХВАЛЕ ОД УЕФА И ФИФА
ЈЕДНА ОД НАЈБОЉИХ И 
НАЈАЖУРНИЈИХ ИНТЕРНЕТ 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА МЕЂУ 
НАЦИОНАЛНИМ ФЕДЕРАЦИЈАМА
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После лисабонске ноћи 
и пласмана Србије на 
првенство света, однос-
но спектакла у хотелу 
„Хајат” и доделе „Златне 
лопте” најбољим поје-
динцима, годину која ће 
да се памти завршила се 
у Спортском центру ФСС 
у Старој Пазови промо-
цијом капиталног дела, 
књиге о највећем успеху 
српског фудбала, тријум-
фу Златних орлића на 
Првенству Европе 2013. 
и Првенству света 2015. 
године.

Пројекат са радним насловом „За децу Србије | Како се постаје шампион” доживео 
је своју промоцију пред бројним гостима, бившим и садашњим челницима ФСС, се-
лекторима, тренерима, играчима који су донели велику радост фудбалској Србији, 
угледним људима из јавног живота, представницима Владе Србије, Града Београда.

У препуној сали Спортског центра ФСС, све је почело оним сјајним мотивационим 
говором селектора Вељка Пауновића пред финални меч са Бразилом на првенству 
света (U20) на Новом Зеланду, а наставило видео филмом и познатим гласом фе-
номеналног коментатора Александра Стојановића „Србија је првак света, Србија је 
првак света у фудбалу”. Уследило је…

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О СВЕТСКИМ И ЕВРОПСКИМ ШАМПИОНИМА

НАГРАДА ФСС ОД УСНС ЗА ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ ГОДИНE

СРБИЈА СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОКЛОНИЛА 
ЈУНАЦИМА ИЗ ЛИТВАНИЈЕ И СА НОВОГ 
ЗЕЛАНДА

„Добар дан Србијо, добар дан пријатељи фудбала, добро дошли у земљу европских и 
светских првака. Повод зашто смо сви данас овде је ова књига, свакако јединствена и 
уникатна, књига са два лица о светским и европским првацима! Само једна од четири из 
серије издања колико ће их бити у изради, у српској и енглеској верзији, а које су фан-
тастично сведочанство највећег успеха српског фудбала од дана осамостаљења Србије”.

Oва књига, али и читав пажљиво планирани пројекат тима аутора, тих аутентичних 
сведока историје, свакако је подухват достојан успеха који су наши златни момци 
остварили у Литванији и на Новом Зеланду.

Наслов пројекта говори све, а он гласи: „За децу Србије | Како се постаје шампион”. Ово 
штиво завршиће у рукама више од 50 хиљада деце узраста од 11 до 19 година широм 
Србије! Сваки регистровани дечак и девојчица који сањају да једног дана остваре оно 
што су учинили Рајко, Сергеј, Митар, Макса, Жиле, Марко, Гаја, Милош и остали пулени 
Вељка Пауновића и Љубинка Друловића, читајући ову књигу сањаће отворених очију. 

Удружење спортских новинара Србије прогласио је овај пројекат ФС Србије и Удру-
жења ТК Либрум за Издавачки подухват године, а на терену ФС Београда на Ади Ци-
ганлије 19. марта у присуству Јована Шурбатовића, генералног секретара ФС Србије 
и Мирослава Стојановића, првог оперативца ФС Београда извршена је прва расподе-
ла књига дечацима и девочицама (7766) регистрованим на територији ФС Београда.
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Недавна посета председника УЕФА Александера Чеферина и његове позитивне им-
пресије о свему што је видео у Спортском центру ФСС у Старој Пазови, потврдили су 
још једном да се Фудбалски савез Србије позиционирао као институција са једним од 
најмодернијих и најлепших спортских комплекса у Европи.

РЕНОВИРАНИ СЦ ФСС ПОНОС  
И ДИКА ФУДБАЛСКЕ СРБИЈЕ

МЕСТО ОДАКЛЕ СЕ КРЕЋЕ У ПОБЕДЕ И ПОДВИГЕ

„Веома нам импонују речи и похвале првог човека европске куће фудбала, као и 
утисци представника свих клубова и националних селекција које су после боравка 
у Спортском центру у Старој Пазови одушевљено констатовали да Фудбалски савез 
Србије има врхунске услове за рад и припреме професионалних спортских екипа”,  
каже заменик председника ФСС Ненад Бјековић и додаје да је изградња Спортског 
центра један од најбољих потеза у историји Фудбалског савеза Србије:
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„Српска кућа фудбала је место одакле су Орлићи Љубинка Друловића и Вељка Пауно-
вића кренули у освајање европског и светског злата. Ту су и момци Драгана Стојко-
вића ковали планове и припремали тактику за тријумфалан поход кроз квалифика-
ције за Светско првенство, а одатле ће кренути и у Катар са амбицијом да још једном 
обрадују нацију и достојно репрезентују Србију на највећој смотри светског фудба-
ла”, каже Бјековић, а генерални секретар Јован Шурбатовић открива да постоји реал-
на могућност да Фудбалски савез Србије у најскорије време буде домаћин семинара 
најбољих европских судија:

„Јасно је да Спортски центар у Старој Пазови поседује све могуће инфраструктурне 
капацитете за организацију таквог скупа. Ту пре свега мислим на ВАР просторије за 
које је више пута констатовано да су опремљене врхунском технолигијом и да су као 
такве међу најмодернијима у Европи. Идеја постоји од раније, сада је само интези-
вирана током посете председника Чеферина и једног од његових најближих сарад-
ника Зорана Лаковића. Врло је вероватно да ће УЕФА у скорије време искористити 
погодности које пружа наша кућа фудбала и послати своје најбоље судије да у Старој 
Пазови одраде припреме, полигоне и проверу знања.”
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