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На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени 
лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза 
Србије на седници одржаној 06.07.2021. године донео је следећу 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВА ФУДБАЛСКИХ 

ЛИГА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

Члан 1.  

 У Одлуци о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним 
органима за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, број 13/2021),  члан 7. мења се тако да гласи: 

 „На крају такмичарске сезоне 2021/2022 у Супер лиги, 2 (два) клуба која су остварили 
пласман од 15-тог до 16-тог места прелазе у Прву лигу, а 2 (два) првопласирана клуба из Прве 
лиге прелазе у у Супер лигу. 

 Клубови који су у такмичењу Супер лиге остварили пласман од 13. до 14. места играју 
бараж са клубовима који су у првенству Прве лиге остварили пласман од 3. до 4. места. 
Победници баража у сезони 2022/2023 играће у такмичењу Супер лиге, а поражени у такмичењу 
Прве лиге. 

 У такмичарској сезони 2022/2023 у Супер лиги ће се такмичити 16 (шеснаест) клубова и 
то: 

- 12 (дванаест) клубова који су у такмичењу Супер лиге у сезони 2021/2022 остварили 
пласман од 1-ог до 12-ог места, 

- 2 (два) клуба који су у такмичењу Прве лиге у сезони 2021/2022 заузели 1. и 2. место, 
- 2 (два) клуба победника баража између 13. и 14. пласираног клуба Супер лиге у 

сезони 2021/2022 и 3. и 4. пласираног клуба Прве лиге у сезоне 2021/2022“. 
 

 

      Члан 2. 

 Члан 10. мења се тако да гласи: 

 „На крају такмичарске сезоне 2021/2022. два (2) првопласирана клуба Прве лиге  
прелазe у Супер лигу, а из лиге испадају 4 (четири) клуба који су у сезони 2021/2022 остварили 
пласман од 13-ог до 16-ог места.  

 У такмичарској сезони 2022/2023 у Првој лиги ће се такмичити 16 (шеснаест) клубова, и 
то: 

- 8 (клубова)  који су у такмичењу Прве лиге у сезони 2021/2022 остварили 
пласман од 5-ог до 12-ог места, 

- 2 (два) клуба који су у такмичењу Супер лиге у сезони 2021/2022 остварили 
пласман од 15-тог до 16-ог места, 
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- 4 (четири) клуба – првака српских лига групе "Исток", "Запад", "Војводина" и 
"Београд" у сезони 2021/2022. 

- 2 (два) клуба који су поражени у баражу између 13. и 14. пласираног клуба Супер 
лиге у сезони 2021/2022 и 3. и 4. пласираног клуба Прве лиге из сезоне 
2021/2022. 

 

Члан 3. 

 Члан 11. мења се тако да гласи: 

 „Пропозицијама такмичења у Супер и Првој лиги, као и Упутством за одигравање 
утакмица доигравања-„баража“ за попуну два места у Супер лиги за такмичарску 2022/2023. 
годину, посебно ће се разрадити одредбе из чл. 5, 7, 9. и 10. ове одлуке. 

 

      Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 

      

 

 

                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

               Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 

  


