
Одбор за хитна питања ФС Србије, на основу члана 48. Статута 

Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 

18/2017 и 7/2019) и Одлуке о систему сталних такмичења за првенство 

фудбалских лига и надлежним органима за спровођење такмичења на 

нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 

број 8/2019), а након разматрања писаних молби/предлога поднетих од 

ФК ,,Бежанија‘‘ из Београда, ФК ,,Раднички‘‘ из Пирота и ФК ,,Кабел‘‘ из 

Новог Сада, на седници одржаној 26.6.2019. године, донеo je 

 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/2020 

 

Члан 1. 

Члан 60. Пропозиција такмичења за првенство Прве лиге Србије у 

фудбалу за такмичарску сезону 2019/2020 (Службени лист ФСС „Фудбал“, 

ванредни број 8/2019) мења се у целости тако да након измене гласи: 

 

,, Да би могли да учествују у такмичењу Прве лиге Србије играчи мо- 

рају да добију дозволу Заједнице односно да клуб за који наступају изврши 

њихово лиценцирање. 

 

У првом делу такмичарске сезоне 2019/2020 (јесењи део првенства) 

најмање 50% играча који су лиценцирани за А листу морају имати закљу- 

чен Професионални или Стипендијски уговор са клубом за који су регис- 

тровани. 
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Од другог дела такмичарске сезоне 2019/2020 (пролећни део првен- 

ства) играчи који немају закључен Професионални или Стипендијски уго- 

вор са клубом за који су регистровани не могу бити лиценцирани на листу 

А и наступати у такмичењу Прве лиге Србије. 

 

Играчи се лиценцирају на начин што се у информациони систем КО- 

МЕТ врши унос играча на А или Б листу лиценцираних играча. 

 

Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 30 (тридесет) играча 

који са клубом морају имати закључен Професионални или Стипендијски 

уговор, током трајања текуће сезоне такмичења у Првој лиги Србије. 

 

Сваки клуб на Б листу без ограничења у броју, лиценцира играче који 

на дан 01.01. нису навршили 19 година, у календарској години у којој по- 

чиње такмичарска сезона. 

 

Сваки клуб је одговоран за уношење играча на А и Б листе кроз инфор- 

мациони систем КОМЕТ. Сви играчи који се налазе на А и Б листама мо- 

рају бити регистровани у складу са Правилником о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС. 

 

Клуб сноси све последице према прописима ФСС за играче који се 

налазе на листи А и Б а немају дозволу за играње или наступ из других 

разлога. 

 

Одлуку о дозволи за играча доноси Заједница, а у спорним случајеви- 

ма после добијања мишљења одговарајућих тела ФСС за сваки конкретан 

случај‘‘. 
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Члан 2. 

Ова Одлука о изменама и допунама Пропозиција такмичења за првен- 

ство Прве лиге Србије у фудбалу ступа на снагу дан након објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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