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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", 
број 22/2021) и члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС „Фудбал“, 
ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на 
седници одржаној 31. маја 2022. године, донео је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА СЛОБОДНИХ МЕСТА У ФУДБАЛСКИМ И ФУТСАЛ ЛИГАМА   

НА НИВОУ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ САВЕЗА ЧЛАНОВА ФСС 
 
 

Члан 1.  

 У свим фудбалским и футсал лигама (мушким и женским) у свим узрасним категоријама, 
почев од такмичарске сезоне 2022/2023 па надаље, слободна места у лигама настала из било 
ког разлога, попуњаваће се фудбалским клубовима, женским фудбалским клубовима или 
футсал клубовима (у даљем тексту: клуб) тако што ће Извршни одбор/Одбор за хитна питања 
надлежног територијалног фудбалског савеза који организује и води такмичење, доносити 
одлуку о попуњавању слободног (слободних места) на следећи начин: 
 

• када се појави слободно или слободна места у појединој фудбалској/футсал лиги,  
стручне службе надлежног територијалног фудбалског савеза, на званичној 
Интернет страници надлежног територијалног фудбалског савеза, објављују јавни 
позив за подношење обавезујућих понуда клубова, с тим да рок за подношење 
понуда не може бити краћи од 2 дана ни дужи од 5 дана од дана објављивања јавног 
позива. 

• понуду могу да поднесу сви клубови учесници непосредно нижег степена такмичења 
у односу на лигу у којој се појавило слободно место или слободна места, осим 
клубова који су у текућој календарској години из степена такмичења  који се 
попуњава (из лиге која се попуњава), прешли (испали) у непосредно нижи степен 
такмичења. 

• понуда клуба подноси се у писаном облику (писаној форми) и мора да садржи износ 
новчане накнаде изражен у динарима, коју је клуб спреман да плати као најбољи 
понуђач како би стекао право да се такмичи у конкретној лиги у којој се појавило 
једно или више слободних места. 

 
Члан 2. 

 Након истека рока за подношење писаних понуда из члана 1. ове одлуке, генерални 
секретар надлежног територијалног фудбалског савеза, доставља надлежном Извршном 
одбору/Одбору за хитна питања, информацију о приспелим понудама и табеларни преглед 
вредности свих понуда, а како би Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног 
територијалног фудбалског савеза, донео одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у 
конкретној лиги. 

Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног територијалног фудбалског савеза, 
донеће одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги, тако што ће 
изабрати клуб чија је понуда финансијски најповољнија (највећа), односно ако постоји више 
слободних места, изабраће одговарајући број клубова чије су понуде најповољније, 
утврђивањем ранг листе клубова према вредности понуда.   



СТРАНА 66 ФУДБАЛ, 31.05.2022. БРОЈ 6 
 

Клуб или клубови за које Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног 
територијалног фудбалског савеза, донесе одлуку да попуњавају одређено место, или више 
места у лиги, морају да уплате понуђену новчану накнаду најкасније у року који им је одређен 
Одлуком о попуњавању слободног места, а тај рок мора истицати најкасније 7 дана пре почетка 
такмичења – 7 дана пре одигравања првог такмичарског кола у конкретној лиги. У случају да 
клуб одустане од своје понуде и не уплати новац у року одређеном у Одлуци о попуњавању 
слободног (слободних) места, клуб губи право такмичења у конкретној лиги и распоређује се у 
такмичење које је два степена ниже од такмичења у које је хтео да ступи подношењем понуде.  

 

Члан 3. 

 У случају да клуб који је у складу са Одлуком о попуњавању слободног (слободних) места 
из члана 2. става 3. ове одлуке имао дужност да уплати новчану накнаду коју је понудио за 
учешће у конкретној лиги у року који му је био одређен, па то не учини, аутоматски губи право 
на учешће у конкретној лиги и уместо њега Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног 
територијалног фудбалског савеза, попуниће лигу клубом чија је понуда била прва наредна на 
листи најповољнијих понуда, с тим што је тај други клуб, дужан да уплати понуђени новчани 
износ најкасније један дан пре отпочињања такмичења у конкретној лиги – најкасније један дан 
пре одигравања првог такмичарског кола у конкретној лиги, иначе губи право такмичења и 
распоређује се у најнижи степен такмичења. 

Изузетно, ако клуб из става 1. овог члана Одлуке не уплати понуђени новчани износ у 
прописаном року и тиме изгуби право наступа у степену такмичења за који је поднео пунуду, 
Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног територијалног фудбалског савеза, донеће 
одлуку о попуњавању слободног места у конкретној лиги, узимајући у обзир интерес несметаног 
одвијања конкретног фудбалског такмичења и интерес развоја фудбалског спорта у локалној 
самоуправи са чије је тероторије клуб за који се одлучи да би требало да попуни слободно 
место. 

 

Члан 4. 

 Све пропозиције такмичења фудбалских и футсал лига (мушкa и женскa) почев од 
такмичарске сезоне 2022/2023 па надаље биће усклађене са правилима из ове одлуке. 

Дужност усклађивања одговарајућих пропозиција такмичења почев од такмичарске 
сезоне 2022/2023 имају сви територијални фудбалски савези чланови ФСС који организују 
одговарајућа лигашка фудбалска и футсал такмичења на својој територији. 

 

Члан 5. 

Поступак прикупљања понуда и доношење одлука o попуњавању спроводе органи 
надлежног територијалног фудбалског савеза.   

Накнаде које ће клубови уплаћивати за распоређивање у конкретну лигу биће 
уплаћиване на одговарајући рачун надлежног територијалног фудбалског савеза. 

 

Члан 6. 

 Извршни одбори територијалних фудбалских савеза (ФСРИС, ФСРЗС, ФСВ и ФСБ) имају 
право и дужност да својим одлукама, за такмичарску сезону 2022/2023 па надаље,  изврше 
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попуну слободних места у Српским лигама (групама) и свим осталим нижим лигама за које су 
територијално надлежни, водећи рачуна о интересима развоја фудбалског спорта у Србији, ако 
у конкретном случају дође до примене правила из члана 3. става 2. ове одлуке.  

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС 
"Фудбал". 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 

  


