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На пснпву шлана 3. Правилника п фудбалским такмишеоима (Службени лист 
ФСС „Фудбал“, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и шлана 48. Статута ФС 
Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Пдбпр за хитна 
питаоа Фудбалскпг савеза Србије на седници пдржанпј 14. jула 2020. гпдине дпнеп је 

 
 

П Д Л У К У 
П СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕОА ЗА ПРВЕНСТВА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА И 

НАДЛЕЖНИМ ПРГАНИМА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ТАКМИЧЕОА НА НИВПУ ФУДБАЛСКПГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ  

 
 

I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕОA 
 

Члан 1.  
Пвпм пдлукпм уређује се систем сталних такмишеоа на нивпу Фудбалскпг 

савеза Србије за првенства фудбалских лига ппшев пд такмишарске сезпне 2020/2021  и  
питаоа са прганизацијпм и нашинпм рада такмишарских и дисциплинских пргана 
кпјима је ФС Србије ппверип впђеое такмишеоа.  
 

Члан 2. 
Првенства фудбалских такмишеоа у такмишарскпј сезпни 2020/2021 на нивпу 

Републике Србије биће прганизпвана на следећи нашин: 

 Супер лига        20  клубпва 

 Прва лига "Србија"       18  клубпва 

 Српска лига групе "Истпк", "Впјвпдина" и "Бепград"   20 клубпва 

 Српска лига група "Запад "     18  клубпва 

 Фудбалске лиге млађих категприја 
(пмладинска и кадетска)       20 

 клубпва 

 Прва футсал лига        10  клубпва 

 Друга футсал лига        12  клубпва 

 Супер лига женскпг фудбала       10 клубпва 

 Прва лига женскпг фудбала          12  клубпва 

 Фудбалски куп Србије (мущкарци/жене) 
 

Члан 3. 
ФС Србије неппсреднп рукпвпди пвим такмишеоима, с тим, щтп пдређене 

ппслпве у неппсреднпм спрпвпђеоу пвих такмишеоа мпже ппверити другим прганима  
(удружеоима, савезима и др.).  
 

Члан 4.  
У такмишарскпј сезпни  2020/2021.  у Супер лиги такмишиће се 20 клубпва и тп: 
- 16 (щеснаест)клубпва кпји су се такмишили у Супер лиги у сезпни 
2019/2020 
- 3 (три) клуба кпји су крпз такмишеое у Првпј лиги Србије (у даљем тексту: 

Прва лига) у сезпни 2019/2020, пстварили пласман у Супер лигу. 
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- 1 (један) клуб кпји је стекап правп такмишеоа на снпву пдредби шлана 1. 
Пдлуке п пппуоаваоу Супер лиге Србије у фудбалу у такмишарскпј 
сезпни 2020/2021 (Службени лист ФСС "Фудбал", брпј 11/2020) 
 

Клубпви из става 1. пве пдлуке, да би ушествпвали у такмишеоу Супер лиге, 
мпрају да имају лиценцу дпбијену пд надлежних пргана ФСС. 
 

Члан 5.  
Првенствп у Супер лиги пдвија се у 38 кпла и тп у две фазе: јесеои  и прплећни 

деп, у складу са утврђеним Календарпм такмишеоа. 
Тпкпм трајаоа првенства сваки клуб игра са псталим клубпвима две утакмице, 

једну кап дпмаћин, а другу кап гпст. 
Прпппзицијама такмишеоа у Супер лиге детаљније ће се разрадити пдредбе из ст. 

1. и 2. пвпг шлана.  
 

Члан 6. 
Најбпље пласирани клубпви из такмишеоа  стишу правп ушествпваоа у 

такмишеоима у прганизацији  УЕФА, уз услпв да пд надлежних пргана ФСС дпбију 
лиценцу у складу са Правилникпм п лиценцираоу клубпва ФСС за такмишеоа у 
прганизацији УЕФА. 

 
              Члан 7. 
На крају такмишарске сезпне 2020/2021 у Супер лиги, 6 (щест) клубпва кпји су 

пстварили пласман пд 15-тпг дп 20-тпг места  прелазе у Прву лигу, а 2 (два) 
првппласирана клуба из Прве лиге прелазе у Супер лигу. 

У сезпни 2021/2022 у Супер лиги ће се такмишити 16 (щеснаест) клубпва. 
  

               Члан 8. 
У такмишарскпј сезпни 2020/2021 у Првпј лиги  ће се такмишити 18 клубпва, и тп: 

- 10 (десет) клубпва кпји су се у сезпни 2019/2020 такмишили у Првпј лиги, 
- 4 првппласирана клуба Српске лиге групе "Истпк", "Запад", "Впјвпдина" и 

"Бепград" у сезпни 2019/2020. 
- 4 (шетири) клуба кпји су се у сезпни 2019/2020 такмишили у српским лигама и 

кпји су стекли правп такмишеоа на пснпву пдредби шлана 1. Пдлуке п 
пппуоаваоу Прве лиге Србије у фудбалу у такмишарскпј сезпни 2020/2021 
слпбпдних места  (Службени лист ФСС "Фудбал", брпј 11/2020). 

 
                                                                              Члан 9. 

Првенствп у Првпј лиги пдвија се у 34 кпла и тп у две фазе: јесеои и прплећни 
деп, у складу са утврђеним Календарпм такмишеоа. 

Тпкпм трајаоа првенства сваки клуб игра са псталим клубпвима две утакмице, 
једну кап дпмаћин, а другу кап гпст 

Прпппзицијама такмишеоа у Прве лиге детаљније ће се разрадити пдредбе из 
ст. 1.и 2. пвпг шлана. 
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Члан 10. 
 На крају такмишарске сезпне 2020/2021. два (2) првппласирана клуба Прве лиге  
прелазe у Супер лигу, а из лиге испада 8 (псам) клубпва кпји су у сезпни 2020/2021 
пстварили пласман пд 11-пг дп 18-пг места.  
 У такмишарскпј сезпни 2021/2022 у Првпј лиги ће се такмишити 16 (щеснаест) 
клубпва, и тп: 

- 8 (псам) клубпва кпји су у такмишеоу Прве лиге у сезпни 2020/2021 
пстварили пласман пд 3-ег дп 10-пг места, 

- 6 (щест) клубпва кпји су у такмишеоу Супер лиге у сезпни 2020/2021 
пстварили пласман пд 15-тпг дп  – 20-пг места, 

- 2 (два) клуба – ппбедника баража између првака српских лига групе 
"Истпк", "Запад", "Впјвпдина" и "Бепград" у сезпни 2020/2021. 

  
Члaн 11. 

 Прпппзицијама такмишеоа у Супер и Првпј лиги, кап и ппсебним упутствпм п 
"баражу", ппсебнп ће се разрадити пдредбе из шл. 5, 9. и 10. пве пдлуке. 
 
              Члан 12. 

Пп завршетку такмичеоа Српске лиге у сезпни 2019/2020, из српских лига 
испадају:  

- из Српске лиге "Запад" испада 5 (пет) најслабије пласираних клубпва и јпщ 
пнпликп клубпва кпликп се врати из Прве лиге.  

- из Српске лиге "Истпк" испада 3 (три) најслабије пласирана клуба. 
- из Српске лиге "Впјвпдина" не испада ниједан клуб. 
- из Српске лиге "Бепград" не испада ниједан клуб. 
Пп завршетку такмичарске 2020/2021. пбнављаое лиге врщи се на следећи 

нашин:   
- у Прву лигу прелазе 2 (два) ппбедника „баража“ између првака српских 

лига "Истпк", "Запад", "Впјвпдина" и "Бепград". 
Пп завршетку такмичарске 2020/2021 из српских лига клубпви испадају на 

следећи нашин: 
Из Српске лиге "Запад" испада 5 (пет) најслабије пласираних клубпва и јпщ 

пнпликп кпликп се врати из Прве лиге "Србија", пднпснп 6 (щест) најслабије 
пласираних клубпва и јпщ пнпликп клубпва кпликп се врати из Прве лиге "Србија", 
укпликп првак Српске лиге "Запад" крпз "бараж" не пбезбеди улазак у Прву лигу 
"Србија". 
 Из Српске лига "Истпк" испада 7 (седам) најслабије пласираних клубпва и јпщ 
пнпликп кпликп се врати из Прве лиге Србије, а припадају теритприји Српске лиге 
"Истпк", пднпснп 8 (псам) најслабије пласираних клубпва и јпщ пнпликп клубпва 
кпликп се врати из Прве лиге Србије, укпликп првак Српске лиге "Истпк" крпз "бараж 
не пбезбеди улазак у Прву лигу Србије. 

Из Српске лиге "Впјвпдина"  испада  6 (щест) најслабије пласираних клубпва и 
јпщ пнпликп клубпва кпликп се врати из Прве лиге Срије, пднпснп 7 (седам) најслабије 
пласираних клубпва укпликп првак Српске лиге "Впјвпдина" крпз "бараж" не пбезбеди 
улазак у Прву лигу Србије и јпщ пнпликп клубпва кпликп се врати из Прве лиге Србије.  
 Из Српске лиге "Бепград" испадају 5 (пет) најслабије пласираних клубпва-или 6 
(щест), укпликп првппласирани клуб не пређе у Прву лигу Србије. 
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 Из Српских лига испада и јпщ пнпликп клубпва кпликп се врати из Прве лиге 
"Србија"  а припадају теритприји те групе Српске лиге.  

У такмишарскпј сезпни 2021/2022 у Српским лигама (у све шетири групе) ће се 
такмишити пп 16 (щеснаест) клубпва. 
 

Члан 13. 
У Српску лигу "Истпк" улазе првппласирани клубпви зпнских фудбалских лига 

"Истпк",  "Запад", "Југ" и "Центар". 
 У Српску лигу "Запад" улазе првппласирани клубпви зпнских фудбалских лига 
"Западнп-Мправска", "Щумадијскп-Ращка",  "Кплубарскп-Машванска" и "Ппдунавскп-
Щумадијска". 
 У Српску лигу "Впјвпдина" улазе првппласирани клубпви ппкрајинских лига 
"Истпк", "Север" и "Југ". 
 У Српску лигу "Бепград" улазе два најбпље пласирана клуба из зпнске лиге 
"Бепград.  
 
 

                                                             Члан 14. 
У такмишарскпј сезпни 2020/2021. гпдине на теритприји ФС Србије, а на пснпву 

пдлука изврщних пдбпра теритпријалних фудбалских савеза, ппстпјаће следеће зпнске 
лиге:  

- на теритприји регипна Западне Србије 4 (шетири) лиге: 
"Западнп-Мправска", "Щумадијскп-Ращка" и "Кплубарскп-Машванска" са 
пп 16 клубпва и "Ппдунавскп-Щумадијска" са 18 клубпва. 

-  на теритприји регипна Истпчне Србије 4 лиге:  
    "Истпк", "Запад", "Југ" и "Центар" са пп 16 клубпва.   
-  на теритприји ФС Впјвпдине 3  лиге:  
    група "Истпк", "Север" и  "Југ" са пп 18 клубпва,  
-  на теритприји ФС Бепграда 1 лига  
    "Бепград" са 18 клубпва. 
 

 У такмишарскпј сезпни 2021/2022.гпдине н а теритприји ФС Србије, а на пснпву 
пдлука изврщних пдбпра теритпријлних фудбалских савеза, ппстпјаће следеће зпнске 
лиге: 

- на теритприји регипна Западне Србије 4 (шетири) лиге: 
"Западнп-Мправска", "Щумадијскп-Ращка"и "Кплубарскп-Машванска" са 
пп 14 клубпва и "Ппдунавскп-Щумадијска" са 16 клубпва, 

- на теритприји регипна Истпчне Србије 4 лиге: 
"Истпк", "Запад", "Југ" и "Центар" са пп 14 клубпва 

- на теритприји ФС Впјвпдине 3 лиге: 
група "Истпк", "Север" и "Југ" са пп 16 клубпва 

- на теритприји ФС Бепграда 1 лига: 
"Бепград" са 16 клубпва  
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Члан 15. 
У Пмладинскпј лиги Србије у сезпни 2020/2021 такмишиће се 20 (двадесет) 

клубпва, и тп: 
- 16 (щеснаест) клубпва кпји су ушествпвали у такмишеоу у сезпни 

2019/2020,  
- 4 (шетири) клуба- прваци пмладинских лига фудбалских савеза регипна 

"Истпшне" и "Западне" Србије, Фудбалскпг савеза Впјвпдине и 
Фудбалскпг савеза Бепграда. 

У Кадетскпј лиги Србије у сезпни 2020/2021 такмишиће се 20 (двадесет) клубпва, 
и тп: 

- 16 (щеснаест) клубпва кпји су ушествпвали у такмишеоу у сезпни 
2019/2020,  

- 4 (шетири) клуба- прваци кадетских лига фудбалских савеза регипна 
"Истпшне" и "Западне" Србије, Фудбалскпг савеза Впјвпдине и 
Фудбалскпг савеза Бепграда. 

На крају сезпне 2020/2021 из лига испадају 6 (щест) ппследое пласираних 
клубпва (пд 15-пг дп 20-пг места). 

 
 
             Члан 16. 
У Пмладинскпј и Кадетскпј лиги Србије у сезпни 2021/2022 такмишиће се 16 

(щеснаест) клубпва, и тп: 
- 14 (шетрнаест) клубпва кпји су у сезпни 2020/2021 пстварили пласман пд 

1- пг дп 14-пг места, 
- 2 (два) клуба ппбедника баража између првака пмладинских, пднпснп 

кадетских лига фудбалских савеза регипна Истпшне и Западне Србије, 
Фудбалскпг савеза Впјвпдине и Фудбалскпг савеза Србије. 

 Ппсебним упутствпм регулисаће се правила баража из става 1. алинеја 2. пвпг 
шлана. 
 

              Члан 17. 
Такмишеое у Пипнирскпј лиги Србије у сезпни 2020/2021  пдвија се у 4 (шетири) 

групе, пднпснп у теритпријалним фудбалским савезима Впјвпдине, Западне Србије, 
Истпшне Србије и Бепграда, кпји су надлежни да свпјим прпппзицијама регулищу 
правила такмишеоа. Ппбедници регипналних такмишеоа ушествују на финалнпм 
турниру, кпга прганизује ФС Србије. Изврщни пдбпр ФСС дпнеће прпппзиције 
финалнпг турнира за првака Србије у пипнирскпј кпнкуренцији. 
 

             Члан 18. 
 У такмишеоу за Фудбалски куп Србије пбавезни су да ушествују сви 
регистрпвани фудбалски клубпви на теритприји ФС Србије у складу са Прпппзицијама 
пвпг такмишеоа.  
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Члан 19. 
 Такмишеое за Фудбалски куп Србије ппшиое у ппщтинским а наставља се у 
пкружним – ппдрушним, ппкрајинским и регипналним фудбалским савезима и ФС 
Бепграда а заврщава се пдиграваоем финалне утакмице за фудбалски Куп, а ппбедник 
стише права играоа у  такмишеоу УЕФА, уз услпв да дпбије лиценцу пд надлежних 
пргана ФСС или УЕФА, а у складу са Правилникпм п лиценцираоу клубпва ФСС за 
такмишеоа у прганизацији УЕФА. 
 

Члан 20. 
 Заврщни деп такмишеоа за фудбалски Куп Србије пдвија се према 
Прпппзицијама такмишеоа кпје дпнпси Изврщни пдбпр ФС Србије.  
 
 
II - НАДЛЕЖНИ ПРГАНИ 
 

Члан 21. 
Такмишарски и дисциплински пргани, ппслпве и задатке из свпје надлежнпсти 

врще на пснпву Статута ФС Србије, Правилника п фудбалским такмишеоима, 
Дисциплинскпг правилника, Правилника п судијама и суђеоу, прпппзиција такмишеоа 
лига, Прпппзиција такмишеоа за фудбалски Куп на теритприји ФС Србије, пдлука 
надлежних пргана  и других прпписа ФС Србије и надлежних пргана кпји регулищу пву 
материју.  
 

Члан 22. 
Пвпм Пдлукпм пдређени ппслпви у неппсреднпм спрпвпђеоу такмишеоа 

ппверавају се: 

 Удружеоу  клубпва Супер лиге и Прве лиге Србијe у вези такмишеоа тих лига. 

 Фудбалским савезима ФС Бепграда, ФС Впјвпдине, ФС регипна Истпшне Србије, 
ФС регипна Западне Србије у вези такмишеоа свпјих Српских лига.  

 
Члан 23. 

Надлежни првпстепени такмишарски пргани су:  

 Директпр Супер лиге 

 Кпмесар за такмишеое Прве лиге  

 Такмишарска кпмисија ФСС, за такмишеоа у Купу, 

 кпмесари за такмишеое Српске лиге групе "Истпк", "Запад", "Впјвпдина" и 
"Бепград". 

 кпмесари за такмишеое лига млађих категприја. 
Кпмесари за такмишеое Српске лиге и оихпви заменици бирају се пдлукпм 

изврщних пдбпра теритпријалних фудбалских савеза, са   мандатпм пд 1 (једне) 
гпдине, уз мпгућнпст ппнпвнпг избпра.  

 
Члан 24.  

Надлежни првпстепени дисциплински пргани су:  

 Дисциплинска кпмисија  ФС Србије 

 дисциплинске судије Српске лиге групе "Истпк", "Запад" и "Впјвпдина" и 
"Бепград". 
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Дисциплинске судије Српске лиге бирају се пдлукама изврщних пдбпра 
теритпријалнпг фудбалскпг савеза, са мандатпм пд 1 (једне) гпдине, уз мпгућнпст 
ппнпвнпг избпра.  
 

Члан 25.  
 Надлежни судијски пргани су: 

 Судијска кпмисија ФСС за Супер лигу,  Прву лигу, Куп, Прве лиге Футсала, 
Супер и Прве лиге за жене 

 Кпмесари за суђеое за српске, зпнске и ниже лиге, Друга лига Футсала и 
Друга лига за жене, кпји имају свпје заменике  

 Кпмесари за суђеое за лиге млађих категприја. 
Избпр шланпва Судијске кпмисије  врщи Изврщни пдбпр ФС Србије. 
Мандат кпмесара за суђеое и оихпвих заменика  траје гпдину дана, уз 

мпгућнпст ппнпвнпг избпра.  
 

Члан 26. 
За пствариваое пбавеза и задатака из свпје надлежнпсти такмишарски, 

дисциплински и судијски пргани имају свпје заменике кпји их замеоују у слушају 
оихпве пдсутнпсти или спрешенпсти за пбављаое функција.  
 

Члан 27. 
Надлежни другпстепени такмишарски и дисциплински пргани су: 

 Кпмисија за жалбе ФС Србије 

 Кпмисије за жалбе ФС ппкрајина, ФС регипна и ФС Бепграда. 
 

Члан 28.  
П захтевима за защтиту Правилника клубпва Супер лиге и Прве лиге пдлушује 

Изврщни пдбпр ФС Србије, а за Српску и ниже лиге, за свпју теритприју пдлушује 
изврщни пдбпр надлежнпг теритпријалнпг савеза.   

 
Члан 29. 

Инпкпсне такмишарске пргане Супер лиге и Прве лиге бира Удружеое клубпва 
Супер лиге и Прве лиге Србија.  

 
Члан 30.  

Аспцијације клубпва, фудбалски савези ппкрајина, регипна и Бепграда из пве 
пдлуке бирају кпмесаре за безбеднпст и оихпве заменике кпји пбављају ппслпве кпје 
им ппвери Кпмесар за безбеднпст ФС Србије.  
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III - ПРПППЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕОА 
 

Члан 31. 
 За такмишеое Српске лиге, Пмладинске, Кадетске, Пипнирске (финални турнир), 
лиге женскпг фудбала и Футсал лиге,  Изврщни пдбпр ФС Србије дпнпси прпппзиције 
такмишеоа кпје не мпгу бити у супрптнпсти са Правилникпм п фудбалским 
такмишеоима и ппщтим актима ФС Србије. За такмишеоа у Супер и Првпј лиги 
прпппзицијама такмишеоа пдређена питаоа мпгу се регулисати другашије у пднпсу на 
пдредбе Правилника п фудбалским такмишеоима. 
 За ниже лиге прпппзиције такмишеоа дпнпси надлежни прган теритпријалнпг 
савеза. 
 

Члан 32. 
 Прпппзицијама се ппсебнп регулищу следеће пбласти везане за првенственп 

такмишеое: расппред утакмица; пдлагаое утакмица; игралищта; пдређиваое 
игралищта и ппшетак утакмица; прганизација утакмица; правп наступаоа и утврђиваое 
идентитета; делегати; судије: забрану пдиграваоа утакмица на пдређенпм терену или 
терену пдређенпг ппдрушја; дисциплинске прекрщаје; регистрпваое утакмица 
суспендпваних клубпва; жалбе: ппсебне рпкпве у жалбенпм ппступку; регистрпваое 
утакмица; утврђиваое пласмана, лекарске прегледе, дреспве (бпје и брпјеви): наступ 
са најбпљим тимпм; предаваое утакмице без бпрбе; најмаои брпј играша; 
финансијске пдредбе; награде; службени билтен; пбнављаое лиге, минимум услпва за 
струшнп-педагпщки рад и др. 
 

Члан 33. 
 Питаоа кпја нису уређена пвпм пдлукпм ближе се уређују у Правилнику п 
фудбалским такмишеоима ФС Србије и пдгпварајућим упутствима и пдлукама кпје 
дпнпсе надлежни пргани ФС Србије и пдгпварајући пргани теритпријалних савеза. 
 

Члан 34. 
 Прпппзицијама такмишеоа за куп утакмице уређују се услпви за прганизпваое 
и спрпвпђеое такмишеоа кап сталнпг система кпје не мпгу бити у супрптнпсти са 
пдредбама Правилника п фудбалским такмишеоима а дпнпси их Изврщни пдбпр ФС 
Србије и исти ће се примеоивати на теритприји ФС Србије.  
 

Члан 35. 
 Клубпви Супер лиге, Прве лиге, Српске и нижих фудбалских лига мпрају у 
пптпунпсти испуоавати услпве из  Правилника п струшнпм раду ФСС, Правилника п 
издаваоу дпзвпла за рад и статус тренера, Правилника п безбеднпсти и сигурнпсти на 
утакмицама, Правилника п лиценцираоу клубпва ФСС за такмишеое у Супер лиги и 
псталих прпписа ФС Србије, да би се мпгли такмишити у фудбалским лигама ФС Србије.  
 

 
Члан 36. 

 Ниже степене такмишеоа пд зпнскпг – ппкрајинскпг уређиваће ппкрајински, 
регипнални и Фудбалски савез Бепграда према свпјим пптребама и развијенпщћу 
клубпва уз мпгућнпст фпрмираоа пкружних, ппдрушних, међуппщтинских и 
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ппщтинских лига са групама и брпјем клубпва пп прпцени надлежних теритпријалних 
савеза.  
 

Члан 37. 
 Изврщни пдбпр ФС Србије пвлащћен је да издаје упутства и даје тумашеоа за 
примену пве пдлуке. 
 

Члан 38. 
 Пва пдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ФСС 
"Фудбал". 
 
 
                                ПРЕДСЕДНИК 
                                     Славиша КПКЕЗА, с.р. 

  


