
На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Oдбор за хитна пи- 

тања ФС Србије на седници одржаној 26.6.2019. године донео је 

О Д Л У К У 

 
О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО 

ФУТСАЛ ЛИГА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/2020 

 
I СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу Фудбал- 

ског савеза Србије за првенство футсал лига почев од такмичарске сезоне 

2019/2020 и питања о организацији и начину рада такмичарских и дис- 

циплинских органа којима је Извршни одбор ФС Србије поверио вођење 

такмичења. 

 
Члан 2. 

Извршни одбор ФС Србије руководи такмичењем у Првој и Другој фут- 

сал лиги преко Комесара за такмичење коме је поверио ове послове. 

 

Такмичење у Трећој лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и 

„Исток“) Извршни одбор ФС Србије поверава ФС Београда, ФС Војводине, 

ФС Региона источне Србије и ФС Региона западне Србије. 



 

Члан 3. 

Првенства Футсал такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије по- 

чев од такмичарске 2019/2020. године биће организована на следећи на- 

чин: 

 

Прва ФУТСАЛ лига 10 клубова 

Друга ФУТСАЛ лига 12 клубова 

 
Треће ФУТСАЛ лига са по најмање 8 (осам) клубова и то 

Трећа ФУТСАЛ лига „Београд“, 8 клубова 

Трећа ФУТСАЛ лига „Војводина“, 8 клубова 

Трећа ФУТСАЛ лига „Запад“, 8 клубова 

Трећа ФУТСАЛ лига „Исток“ 8 клубова 

 

Члан 4. 

Такмичарске 2019/2020. године у Првој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 10 клубова и то: 

 

- 7 клубова који су заузели првих 7 места у Првој Футсал лиги Србије, 

у такмичарској 2018/2019 години; 

 

- Првопласирани клуб у Другој лиги Србије у такмичарској 2018/2019. 

години. 

 

- победници бараж утакмица (осмопласирани клуб Прве футсал лиге 

игра против трећепласираног клуба Друге футсал лиге и деветопласирани 



 

клуб Прве футсал лиге игра против другопласираног клуба Друге футсал 

лиге. 

 
Члан 5. 

Првенство у Првој Футсал лиги Србије у такмичарској 2019/2020. годи- 

ни организује се кроз лигу од 18 кола (9+9) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део). 

У другом делу организује се такмичење пјеј офа у коме учествују 6 

првопласираних клубова који су заузели 1. до 6. места на табели након 

првог дела првенства, а одиграће се до две добијене утакмице на следећи 

начин. 

- између трећепласираног и шестопласираног клуба Прве футсал 

лиге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства) 

- између четвртоласираног и петопласираног клуба Прве футсал ли- 

ге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства) 

Победници плеј офа из предходног става играју полуфинале плеј офа 

на следећи начин: 

- између првопласираног и победника сусрета четвртопласираног и 

петопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства) 

- између другопласираног и победника сусрта трећепласираног и 

шестопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства) 



 

Победници плеј офа из предходног става играју финале плеј офа на 

следећи начин: 

- Домаћин прве утакмице плеј офа је боље пласирани клуб на табе- 

ли након првог дела првенства. 

Када се игра на две добијене утакмице, победник је тим који победи у 

две утакмице. Ако су клубови у утакмици постигли исти број голова, побед- 

ник је тим који после два продужетака (2 х 5 мин.) постигне већи број голо- 

ва. Ако је и после продужетакаова разлика једнака, победник се добија 

извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упут- 

ством Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене удар- 

це ради добијања победника у елиминиторним такмичењима. 

 
Члан 6. 

Победник Плеј офа првак је Србије у Футсалу за такмичарску 

2019/2020. годину и учествује у УЕФА футсал купу. 

Клуб који је након завршетка првенства заузео 10. место прелазе у 

Другу футсал лигу. 

Клубови који су након завршетка првенства заузели 8. и 9. место играју 

две бараж утакмице на следећи начин. 

- осмопласирани клуб Прве футсал лиге игра против трећепласира- 

ног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици je осмопласирани 

клуб Прве футсал лиге) 

- деветопласирани клуб Прве футсал лиге игра против другопласи- 

раног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици je деветопласи- 

рани клуб Прве футсал лиге). 



 

Члан 7. 

Такмичарске 2020/2021. године у Првој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 10 клубова и то: 

- 7 клубова који су заузели првих 7 места у Првој Футсал лиги Србије, 

у такмичарској 2019/2020 години; 

- Првопласирани клуб у Другој лиги Србије у такмичарској 2019/2020. 

години. 

- победници бараж утакмица (осмопласирани клуб Прве футсал лиге 

игра против трећепласираног клуба Друге футсал лиге и деветопласирани 

клуб Прве футсал лиге игра против другопласираног клуба Друге футсал 

лиге 

Првенство у Првој Футсал лиги Србије у такмичарској 2020/2021. годи- 

ни организује се кроз лигу од 18 кола (9+9) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део). 

У другом делу организује се такмичење пјеј офа у коме учествују 6 

првопласираних клубова који су заузели 1. до 6. места на табели након 

првог дела првенства, а одиграће се до две добијене утакмице на следећи 

начин. 

- између трећепласираног и шестопласираног клуба Прве футсал 

лиге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства) 

 

- између четвртоласираног и петопласираног клуба Прве футсал ли- 

ге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства) 



 

Победници плеј офа из предходног става играју полуфинале плеј офа 

на следећи начин: 

 

- између првопласираног и победника сусрета четвртопласираног и 

петопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства) 

 

- између другопласираног и победника сусрта трећепласираног и 

шестопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства) 

 

Победници плеј офа из предходног става играју финале плеј офа на 

следећи начин: 

 

- Домаћин прве и друге утакмице плеј офа је боље, домаћин треће и 

четврте утакмице слабије пласирана екипа на табели након првог дела 

првенства, домаћин пете утакмице боље пласирана екипа на табели на- 

кон првог дела првенства . 

 

Када се игра на три добијене утакмице, победник је тим који победи у 

три утакмице. Ако су клубови у утакмици постигли исти број голова, побед- 

ник је тим који после два продужетака (2 х 5 мин.) постигне већи број голо- 

ва. Ако је и после продужетакаова разлика једнака, победник се добија 

извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упут- 

ством Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене удар- 

це ради добијања победника у елиминиторним такмичењима. 

 

Победник Плеј офа првак је Србије у Футсалу за такмичарску 

2020/2021. годину и учествује у УЕФА футсал купу. 



 

Клуб који је након завршетка првенства заузео 10. место прелази у 

Другу футсал лигу. 

 

Клубови који су након завршетка првенства заузели 8. и 9. место играју 

бараж до две добијене утакмице на следећи начин. 

 

- осмопласирани клуб Прве футсал лиге игра против трећепласира- 

ног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици осмопласирани 

клуб Прве футсал лиге) 

 

- деветопласирани клуб Прве футсал лиге игра против другопласи- 

раног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици деветопласира- 

ни клуб Прве футсал лиге). 

 
Члан 8. 

Такмичарске 2019/2020. години у Другој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 12 клубова и то: 

 

- клубови који су заузели 10, 11, и 12. место у Првој Футсал лиги Ср- 

бије, у такмичарској 2018/2019 години; 

 

- поражени из бараж утакмица осмопласирани клуб Прве футсал 

лиге и трећепласираног клуба Друге футсал лиге, деветопласирани клуб 

Прве футсал лиге и другопласираног клуба Друге футсал лиге 

 

- 3 клуба који су заузели 4, 5, и 6. место у Другој Футсал лиги Србије, 

у такмичарској 2018/2019 години; 

 

- Победници баража између клубова који су заузели 7, 8, 9, и 10 

место у Другој Футсал лиги Србије, у такмичарској 2018/2019 години и пр- 



 

вопласирани клубови у Трећој футсал лиги Србије („Београд“, „Војводина“, 

„Запад“ и „Исток“) у такмичарској 2018/2019. години. 

 
Првенство у Другој Футсал лиги Србије у такмичарској 2019/2020. годи- 

ни организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део). 

 

Клубови који су након завршетка првенства на табели заузели 9, 10, 

11. и 12. место прелазе у Трећу Футсал лиги Србије („Београд“, „Војводи- 

на“, „Запад“ и „Исток“) по територијалној припадности. 

 
Члан 9. 

Такмичарске 2020/2021. години у Другој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 12 клубова и то: 

- клуб који је заузео 10. место у Првој Футсал лиги Србије, у такми- 

чарској 2019/2020 години; 

- поражени из бараж утакмица осмопласирани клуб Прве футсал 

лиге и трећепласираног клуба Друге футсал лиге и деветопласирани клуб 

Прве футсал лиге и другопласираног клуба Друге футсал лиге 

- 5 клубова који су заузели 4, 5, 6, 7. и 8. место у Другој Футсал лиги 

Србије, у такмичарској 2019/2020 години; 

- Првопласирани клубови у Трећој футсал лиги Србије („Београд“, 

„Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у такмичарској 2019/2020. години. 

 
Првенство у Другој Футсал лиги Србије у такмичарској 2019/2020. годи- 

ни организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део). 



 

Клубови који су након завршетка првенства на табели заузели 9. 10. 

11. и 12. место прелазе у Трећу Футсал лиги Србије („Београд“, „Војводи- 

на“, „Запад“ и „Исток“) по територијалној припадности. 

 

По завршетку првенства у такмичарској 2020/2021. години клубови 

победници Треће футсал лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и 

„Исток“) прелазе у Другу футсал лигу. 

 
II НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

 

Члан 10. 

Надлежни првостепени такмичарски органи су: 

 
• Комесар за такмичење Прве и Друге футсал лиге и за утакмице 

Футсал купа. 

 

• Комесар за такмичење Треће Футсал лиге Србије („Београд“, 

„Војводина“, „Запад“ и „Исток“) 

 
Избор Комесара за такмичење Прве и Друге футсал лиге врши Изврш- 

ни одбор ФС Србије, а избор Комесара за такмичење Треће Футсал лиге 

Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) врше надлежни органи 

територијалних савеза. 

 

Комесари за такмичење и њихови заменици бирају се на период од 1 

(једне) године, уз могућност поновног избора. 

 
Члан 11. 

Надлежни дисциплински органи су: 



 

• Дисциплинска комисија ФС Србије. 

 
• Дисциплинске комисије Треће Футсал лиге Србије („Београд“, 

„Војводина“, „Запад“ и „Исток“) 

 

Члан 12. 

Надлежни судијски органи су: 

 
• Комесар за суђење Прве и Друге футсал лиге и за утакмице Футсал 

купа. 

 

• Комесари за суђење треће Футсал лиге Србије („Београд“, „Војво- 

дина“, „Запад“ и „Исток“) 

 

Избор Комесара за суђење Прве и друге футсал лиге врши Извршни 

одбор ФС Србије, а избор Комесара за суђење Треће Футсал лиге Србије 

(„Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) врше надлежни органи терито- 

ријалних савеза. 

 

Комесари за суђење и њихови заменици бирају се на период од 1 

(једне) године, уз могућност поновног избора. 

 
Члан 13. 

За остваривање обавеза и задатака из својих надлежности такмичар- 

ски и судијски органи имају своје заменике који их замењују у случају њи- 

хове одсутности или спречености за обављање функција. 

 
Члан 14. 

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су: 



 

• Комисија за жалбе Фудбалски савез Србије. 

 
• Комисија за жалбе ФС Београда, ФС Војводине, ФС региона Источ- не Србије и 

ФС региона Западне Србије 

 
Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ- беном листу 

ФС Србије «Фудбал». 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
Славиша КОКЕЗА, с.р. 

 


