СТРАНА 28

ФУДБАЛ, 16.06.2021.

БРОЈ 13

На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФС
Србије „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС
Србије (Службени лист ФС Србије "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни
одбор ФС Србије на седници одржаној 16.06.2021. године донео је следећу

ОДЛУКУ
О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА И
НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ

I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊA

Члан 1.
Овом одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу ФС Србије за
првенства фудбалских лига почев од такмичарске сезоне 2021/2022. и питања са
организацијом и начином рада такмичарских и дисциплинских органа којима је ФС
Србије поверио вођење такмичења.
Члан 2.
Првенства фудбалских такмичења у такмичарској сезони 2021/2022 на нивоу
Републике Србије биће организована на следећи начин:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Супер лига
Прва лига „Србија“
Српска лига групе "Исток", “Запад“"Војводина"
и "Београд"
Фудбалске лиге млађих категорија
(омладинска и кадетска)
клубова

16
16

клубова
клубова

16

клубова

Прва футсал лига
Друга футсал лига
Супер лига женског фудбала
Прва лига женског фудбала
Фудбалски куп Србије (мушкарци/жене)

10
12
8
10

16
клубова
клубова
клубова
клубова

Члан 3.
ФС Србије непосредно руководи овим такмичењима, с тим, што одређене
послове у непосредном спровођењу ових такмичења може поверити другим органима
(удружењима, савезима и др.).
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Члан 4.
У такмичарској сезони 2021/2022. у Супер лиги такмичиће се 16 клубова и то:
14 (четрнаест)клубова који су се такмичили у Супер лиги у сезони
2020/2021
2 (два) клуба који су кроз такмичење у Првој лиги Србије (у даљем тексту:
Прва лига) у сезони 2020/2021, остварили пласман у Супер лигу.
Клубови из става 1. ове одлуке, да би учествовали у такмичењу Супер лиге,
морају да имају лиценцу добијену од надлежних органа ФСС.
-

Члан 5.
Првенство у Супер лиги одвија се у 30 кола и то у две фазе: јесењи и пролећни
део, у складу са утврђеним Календаром такмичења. Након одиграних 30 кола играју се
утакмице плеј-офа и плеј-аута, а према распореду на табели.
Током трајања првенства сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице,
једну као домаћин, а другу као гост.
Пропозицијама такмичења у Супер лиге детаљније ће се разрадити одредбе из
ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 6.
Најбоље пласирани клубови из такмичења стичу право учествовања у
такмичењима у организацији УЕФА, уз услов да од надлежних органа ФС Србије добију
лиценцу у складу са Правилником о лиценцирању клубова ФС Србије за такмичења у
организацији УЕФА.

Члан 7.
На крају такмичарске сезоне 2021/2022 у Супер лиги, 4 (четири) клуба који су
остварили пласман од 13-тог до 16-тог места прелазе у Прву лигу, а 2 (два)
првопласирана клуба из Прве лиге прелазе у Супер лигу.
У сезони 2022/2023 у Супер лиги ће се такмичити 14 (четрнаест) клубова.

Члан 8.
У такмичарској сезони 2021/2022 у Првој лиги ће се такмичити 16 клубова, и то:
-6 (шест) клубова која су заузела 20, 19, 18, 17, 16, и 15. место у такмичењу Супер
лиге Србије, у такмичарској сезони 2020/2021.
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- 8 (осам) клубова пласираних од трећег до десетог места на крају такмичарске
сезоне 2020/2021 у такмичењу Прве лиге Србије.
- 2 (два) клуба победника ”баража” за попуну Прве лиге Србије између клубова
првака Српских лига, групе „Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“.
Члан 9.
Првенство у Првој лиги одвија се у 30 кола и то у две фазе: јесењи и пролећни
део, у складу са утврђеним Календаром такмичења. Након одиграних 30 кола играју се
утакмице плеј-офа и плеј-аута, а према распореду на табели.
Током трајања првенства сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице,
једну као домаћин, а другу као гост
Пропозицијама такмичења у Прве лиге детаљније ће се разрадити одредбе из ст.
1.и 2. овог члана.

Члан 10.
На крају такмичарске сезоне 2021/2022. два (2) првопласирана клуба Прве лиге
прелазe у Супер лигу, а из лиге испадају 6 (шест) клубoва који су у сезони 2021/2022
остварили пласман од 11-ог до 16-ог места.
У такмичарској сезони 2022/2023 у Првој лиги ће се такмичити 16 (шеснаест)
клубова, и то:
-

8 (осам) клубова који су у такмичењу Прве лиге у сезони 2021/2022
остварили пласман од 3-ег до 10-ог места,
4 (четири) клуба који су у такмичењу Супер лиге у сезони 2021/2022
остварили пласман од 13-тог до 16-ог места,
4 (четири) клуба – првака српских лига групе "Исток", "Запад",
"Војводина" и "Београд" у сезони 2021/2022.
Члaн 11.

Пропозицијама такмичења у Супер и Првој лиги, посебно ће се разрадити
одредбе из чл. 5, 9. и 10. ове одлуке.
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Члан 12.
По завршетку такмичења Српске лиге у сезони 2021/2022, из српских лига
испадају:
- из Српске лиге "Запад" испада 3 (три) најслабије пласирана клуба и још онолико
клубова колико се врати из Прве лиге,
- из Српске лиге "Исток" испада 3 (три) најслабије пласирана клуба и још онолико
клубова колико се врати из Прве лиге,
- из Српске лиге "Војводина" испадају 2 (два) клуба и још онолико клубова
колико се врати из Прве лиге,
- из Српске лиге "Београд" испада 1 (један) клуб и још онолико клубова колико се
врати из Прве лиге Србије.
По завршетку такмичарске 2021/2022. обнављање лиге врши се на следећи
начин:
у Прву лигу прелазе 4 (четири) првака српских лига "Исток", "Запад",
"Војводина" и "Београд"
У такмичарској сезони 2022/2023 у Српским лигама (у све четири групе) ће се
такмичити по 16 (шеснаест) клубова.
-

Члан 13.
У Српску лигу "Исток" улазе првопласирани клубови зонских фудбалских лига
"Исток", "Запад", "Југ" и "Центар".
У Српску лигу "Запад" улазе првопласирани клубови зонских фудбалских лига
"Западно-Моравска", "Шумадијско-Рашка", "Колубарско-Мачванска" и "ПодунавскоШумадијска".
У Српску лигу "Војводина" улазе првопласирани клубови покрајинских лига
"Исток", "Север" и "Југ".
У Српску лигу "Београд" улазе два најбоље пласирана клуба из зонске лиге
"Београд.
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Члан 14.
У такмичарској сезони 2021/2022.године на територији ФС Србије, а на основу
одлука извршних одбора територијлних фудбалских савеза, постојаће следеће зонске
лиге:
-

на територији региона Западне Србије 4 (четири) лиге:
"Западно-Моравска", "Шумадијско-Рашка"и "Колубарско-Мачванска" са
по 14 клубова и "Подунавско-Шумадијска" са 16 клубова,

-

на територији региона Источне Србије 4 лиге:
"Исток", "Запад", "Југ" и "Центар" са по 14 клубова

-

на територији ФС Војводине 3 лиге:
група "Исток", "Север" и "Југ" са по 16 клубова

-

на територији ФС Београда 1 лига:
"Београд" са 16 клубова

Члан 15.
У Омладинској лиги Србије у сезони 2021/2022 такмичиће се 16 (шеснаест)
клубова, и то:
14 (четрнаест) клубова који су учествовали у такмичењу у сезони
2020/2021 и остварили пласман од 1-ог до 14-ог места,
2 (два) клуба-победника баража између првака омладинских лига
фудбалских савеза региона "Источне" и "Западне" Србије, Фудбалског
савеза Војводине и Фудбалског савеза Београда из сезоне 2020/2021.
На крају сезоне 2021/2022 из лиге испадају 4 (четири) последње пласирана клуба
(од 13-ог до 16-ог места), а улазе 4 (четири) првака омладинских лига фудбалских савеза
региона „Источне“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског
савеза Београда.
-

У Кадетској лиги Србије у сезони 2021/2022 такмичиће се 16 (шеснаест) клубова,
и то:
14 (четрнаест) клубова који су учествовали у такмичењу у сезони
2020/2021 и остварили пласман од 1-ог до 14-ог места,
2 (два) клуба- победника баража између првака кадетских лига
фудбалских савеза региона "Источне" и "Западне" Србије, Фудбалског
савеза Војводине и Фудбалског савеза Београда из сезоне 2020/2021.
На крају сезоне 2021/2022 из лига испадају 4 (четири) последње пласирана клуба
(од 13-ог до 16-ог места), а улазе 4 (четири) првака кадетских лига фудбалских савеза
региона „Источне“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског
савеза Београда.
-
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Члан 16.
Такмичење у Пионирској лиги Србије у сезони 2021/2022 одвија се у 4 (четири)
групе, односно у територијалним фудбалским савезима Војводине, Западне Србије,
Источне Србије и Београда, који су надлежни да својим пропозицијама регулишу
правила такмичења. Победници регионалних такмичења учествују на финалном
турниру, кога организује ФС Србије. Извршни одбор ФС Србије донеће пропозиције
финалног турнира за првака Србије у пионирској конкуренцији.

Члан 17.
У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учествују сви регистровани
фудбалски клубови на територији ФС Србије у складу са Пропозицијама овог такмичења.

Члан 18.
Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским а наставља се у
окружним – подручним, покрајинским и регионалним фудбалским савезима и ФС
Београда а завршава се одигравањем финалне утакмице за фудбалски Куп, а победник
стиче права играња у такмичењу УЕФА, уз услов да добије лиценцу од надлежних
органа ФС Србије или УЕФА, а у складу са Правилником о лиценцирању клубова ФС
Србије за такмичења у организацији УЕФА.

Члан 19.
Завршни део такмичења за фудбалски Куп Србије одвија се према
Пропозицијама такмичења које доноси Извршни одбор ФС Србије.

Члан 20.
У такмичарској сезони 2023/2024 у такмичењу Супер лиге учествоваће 12
(дванаест) клубова, а у такмичењу Прве лиге Србије учествоваће 16 (шеснаест) клубова.
Детаљи у вези такмичења из става 1.овог члана регулисаће се Одлуком о систему
сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним органима за
спровођење такмичења на нивоу ФС Србије пред почетак сезоне 2022/2023.
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II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 21.
Такмичарски и дисциплински органи, послове и задатке из своје надлежности
врше на основу Статута ФС Србије, Правилника о фудбалским такмичењима,
Дисциплинског правилника, Правилника о судијама и суђењу, пропозиција такмичења
лига, Пропозиција такмичења за фудбалски Куп на територији ФС Србије, одлука
надлежних органа и других прописа ФС Србије и надлежних органа који регулишу ову
материју.

Члан 22.
Овом Одлуком одређени послови у непосредном спровођењу такмичења
поверавају се:
•
•

Удружењу клубова Супер лиге и Прве лиге Србијe у вези такмичења тих лига.
Фудбалским савезима ФС Београда, ФС Војводине, ФС региона Источне Србије,
ФС региона Западне Србије у вези такмичења својих Српских лига.
Члан 23.

Надлежни првостепени такмичарски органи су:
•
•
•
•

Директор Супер лиге
Комесар за такмичење Прве лиге
Такмичарска комисија ФСС, за такмичења у Купу,
комесари за такмичење Српске лиге групе "Исток", "Запад", "Војводина" и
"Београд".
• комесари за такмичење лига млађих категорија.
Комесари за такмичење Српске лиге и њихови заменици бирају се одлуком
извршних одбора територијалних фудбалских савеза, са мандатом од 1 (једне)
године, уз могућност поновног избора.

Члан 24.
Надлежни првостепени дисциплински органи су:
•
•

Дисциплинска комисија ФС Србије
дисциплинске судије Српске лиге групе "Исток", "Запад" и "Војводина" и
"Београд".
Дисциплинске судије Српске лиге бирају се одлукама извршних одбора
територијалног фудбалског савеза, са мандатом од 1 (једне) године, уз могућност
поновног избора.
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Члан 25.
Надлежни судијски органи су:
•

Судијска комисија ФС Србије за Супер лигу, Прву лигу, Куп, Прве лиге
Футсала, Супер и Прве лиге за жене
• Комесари за суђење за српске, зонске и ниже лиге, Друга лига Футсала и
Друга лига за жене, који имају своје заменике
• Комесари за суђење за лиге млађих категорија.
Избор чланова Судијске комисије врши Извршни одбор ФС Србије.
Мандат комесара за суђење и њихових заменика траје годину дана, уз могућност
поновног избора.

Члан 26.
За остваривање обавеза и задатака из своје надлежности такмичарски,
дисциплински и судијски органи имају своје заменике који их замењују у случају њихове
одсутности или спречености за обављање функција.

Члан 27.
Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:
•
•

Комисија за жалбе ФС Србије
Комисије за жалбе ФС покрајина, ФС региона и ФС Београда.
Члан 28.

О захтевима за заштиту Правилника клубова Супер лиге и Прве лиге одлучује
Извршни одбор ФС Србије, а за Српску и ниже лиге, за своју територију одлучује
извршни одбор надлежног територијалног савеза.

Члан 29.
Инокосне такмичарске органе Супер лиге и Прве лиге бира Удружење клубова
Супер лиге и Прве лиге Србија.

Члан 30.
Асоцијације клубова, фудбалски савези покрајина, региона и Београда из ове
одлуке бирају комесаре за безбедност и њихове заменике који обављају послове које
им повери Комесар за безбедност ФС Србије.
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III - ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 31.
За такмичење Српске лиге, Омладинске, Кадетске, Пионирске (финални турнир),
лиге женског фудбала и Футсал лиге, Извршни одбор ФС Србије доноси пропозиције
такмичења које не могу бити у супротности са Правилником о фудбалским
такмичењима и општим актима ФС Србије. За такмичења у Супер и Првој лиги
пропозицијама такмичења одређена питања могу се регулисати другачије у односу на
одредбе Правилника о фудбалским такмичењима.
За ниже лиге пропозиције такмичења доноси надлежни орган територијалног
савеза.

Члан 32.
Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствено
такмичење: распоред утакмица; одлагање утакмица; игралишта; одређивање
игралишта и почетак утакмица; организација утакмица; право наступања и утврђивање
идентитета; делегати; судије: забрану одигравања утакмица на одређеном терену или
терену одређеног подручја; дисциплинске прекршаје; регистровање утакмица
суспендованих клубова; жалбе: посебне рокове у жалбеном поступку; регистровање
утакмица; утврђивање пласмана, лекарске прегледе, дресове (боје и бројеви): наступ са
најбољим тимом; предавање утакмице без борбе; најмањи број играча; финансијске
одредбе; награде; службени билтен; обнављање лиге, минимум услова за стручнопедагошки рад и др.
Члан 33.
Питања која нису уређена овом одлуком ближе се уређују у Правилнику о
фудбалским такмичењима ФС Србије и одговарајућим упутствима и одлукама које
доносе надлежни органи ФС Србије и одговарајући органи територијалних савеза.

Члан 34.
Пропозицијама такмичења за куп утакмице уређују се услови за организовање и
спровођење такмичења као сталног система које не могу бити у супротности са
одредбама Правилника о фудбалским такмичењима а доноси их Извршни одбор ФС
Србије и исти ће се примењивати на територији ФС Србије.

Члан 35.
Клубови Супер лиге, Прве лиге, Српске и нижих фудбалских лига морају у
потпуности испуњавати услове из Правилника о стручном раду ФСС, Правилника о
издавању дозвола за рад и статусу тренера, Правилника о безбедности и сигурности на

БРОЈ 13

ФУДБАЛ, 16.06.2021.

СТРАНА 37

утакмицама, Правилника о лиценцирању клубова ФСС за такмичење у Супер лиги и
осталих прописа ФС Србије, да би се могли такмичити у фудбалским лигама ФС Србије.

Члан 36.
Ниже степене такмичења од зонског – покрајинског уређиваће покрајински,
регионални и Фудбалски савез Београда према својим потребама и развијеношћу
клубова уз могућност формирања окружних, подручних, међуопштинских и општинских
лига са групама и бројем клубова по процени надлежних територијалних савеза.

Члан 37.
Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да издаје упутства и даје тумачења за
примену ове одлуке.

Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФС Србије
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

