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Полазећи од околности да је у свету још увек у току пандемија вируса  

,,COVID-19'', да је у Републици Србији проглашена епидемија услед ширења заразе 

вирусом ,,COVID-19'' што представља околност више силе (vis maior), као и да су услед 

увођења ванредног стања у Републици Србији 15. марта 2020. године, забрањена и 

прекинута сва спортска такмичења најмање до краја ванредног стања, поштујући 

уредбе, одлуке и наредбе Владе Републике Србије и других надлежних државних 

органа Републике Србије у вези са предузимањем мера за борбу против епидемије 

,,COVID-19'', поступајући у складу са препорукама кровних међународних фудбалских 

организација ФИФА и УЕФА, на основу члана 3. Правилника о фудбалским 

такмичењима (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 

3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. 

18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници 

одржаној 6. маја 2020. године донео је 

 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ ЗАВРШЕТКА ТАКМИЧЕЊА У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/2020  

ЗА ПРВЕНСТВА ФУДБАЛСКИХ И ФУТСАЛ ЛИГА И КУП ТАКМИЧЕЊА  

НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

Члан 1. 

 Сва првенствена и куп фудбалска и футсал такмичења у свим узрасним 

категоријама, осим такмичења у Супер и Првој лиги Србије за мушкарце 

(професионалне лиге) и фудбалском Купу Србије за мушкарце, сматрају се завршеним 

даном проглашења ванредног стања на територији Републике Србије дана 15. марта 

2020. године. Питања која нису уређена овом одлуком, а тичу се наставка и окончања 

такмичења у Супер лиги и Првој лиги Србије за мушкарце у такмичарској сезони 

2019/2020, као и питања која се тичу новог формата такмичења у Супер лиги и Првој 

лиги Србије за мушкарце у такмичарској сезони 2020/2021, као и сва друга питања у 

вези са тим такмичењима, биће уређена накнадно, доношењем одговарајућих одлука и 

других аката од стране Извршног одбора/Одбора за хитна питања Фудбалског савеза 

Србије. 

Сви фудбалски савези у чијој су надлежности првенствена фудбалска и футсал 

такмичења за која је ставом 1. овог члана Одлуке прописано да су завршена 15. марта 

2020. године, утврдиће коначан пласман фудбалских/футсал клубова на табели на 

основу резултата остварених на утакмицама одиграним закључно са 15. мартом 2020. 

године и то тако што ће се победником такмичења сматрати фудбалски клуб или футсал 

клуб који је освојио највећи број бодова. Ако се догоди да су два фудбалска или футсал 

клуба у истом такмичењу освојила подједнак број бодова, победник такмичења биће 

онај клуб који је остварио већи број победа у међусобним сусретима, под условом да су 

одиграни сви предвиђени међусобни сусрети у току такмичарске сезоне. Уколико нису 

одиграни сви предвиђени сусрети предметних клубова у току такмичарске сезоне, или 

уколико је број победа у тим сусретима између предметних клубова подједнак, победник 

такмичења ће бити онај фудбалски или футсал клуб који има бољу гол разлику (укупну), 

а уколико и гол разлика буде подједнака, победник такмичења биће онај клуб који је 

постигао већи број голова, осим ако и тај број голова буде иднетичан, у ком случају ће 

победник бити одређен жребом.  
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Сви фудбалски савези у чијој су надлежности првенствена фудбалска и футсал 

такмичења за која је ставом 1. овог члана Одлуке прописано да су завршена 15. марта 

2020. године, утврдиће коначан пласман фудбалских/футсал клубова на табели на 

основу резултата остварених на утакмицама одиграним закључно са 15. мартом 2020. 

године и на основу тако утврђених резултата, сходном применом правних правила из 

пропозиција сваког конкретног такмичења, утврдиће који последњепласирани клубови 

прелазе у непосредно нижи степен такмичења у такмичарској сезони 2020/2021. 

 У свим такмичењима на које се односи став 2. овог члана Одлуке, суспендују се 

утакмице "баража" и на тај начин право фудбалских и футсал клубова да по том основу 

напредују у виши степен такмичења за сезону 2020/21. 

Члан 2. 

Такмичење у Супер и Првој лиги Србије за мушкарце биће настављено дана 30. 

маја 2020. године, а у складу са посебним Календаром такмичења за наставак 

пролећног дела такмичарске сезоне 2019/2020.  

Такмичење у фудбалској Супер и Првој лиги Србије за мушкарце биће 

настављено на тај начин што ће бити одигране утакмице преостала 4 кола 

прелиминарне фазе, док финална (Плеј оф/Плеј аут) кола неће бити одигравана, а 

победници такмичења биће одређени сходном применом одредби пропозиција 

такмичења Супер и Прве лиге Србије за мушкарце из такмичарске сезоне 2019/2020.  

Такмичење у фудбалском Купу Србије за мушкарце биће настављено дана 3. 

јуна 2020. године, у складу са посебним Календаром такмичења за наставак пролећног 

дела такмичарске сезоне 2019/2020, на тај начин што ће бити одигране све преостале 

утакмице закључно са финалном утакмицом Купа Србије и победник ће бити одређен у 

складу са одредбама пропозиција тог такмичења за такмичарску сезону 2019/2020.  

Члан 3. 

 Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФС Србије овлашћен је да издаје 

упутства и даје тумачења за примену ове одлуке. 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

листу ФСС "Фудбал". 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                     Славиша КОКЕЗА, с.р. 

  



СТРАНА 4 ФУДБАЛ, 10.05.2020. БРОЈ 8 
 

На основу члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни 

бр. 18/2017 и 7/2019), а ради заштите интегритета фудбалских и футсал такмичења у 

околностима ванредног начина завршавања такмичарске сезоне 2019/2020 до којег је 

дошло услед пандемије вируса ,,COVID-19'', односно услед проглашавања епидемије 

изазване вирусом ,,COVID-19'' на територији Републике Србије, Одбор за хитна питања 

Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 6. маја 2020. године донео је 

О Д Л У К У 

О ЗАШТИТИ ИНТЕГРИТЕТА ФУДБАЛСКИХ И ФУТСАЛ ТАКМИЧЕЊА У ОКОЛНОСТИМА 

ВАНРЕДНОГ НАЧИНА ЗАВРШАВАЊА ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2019/2020 

Члан 1.  

 Сви фудбалски клубови (женски и мушки) и сви футсал клубови (женски и мушки), 

који су у току такмичарске сезоне 2019/2020 кажњени због извршења дисциплинских 

прекршаја из члана 83. Дисциплинског правилника ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", 

ванредни бр. 3/2017, 9/2018, 13/2018 и 8/2019), на основу резултата утврђених у складу 

са правилима прописаним Одлуком о  начину завршетка такмичења у такмичарској 

сезони 2019/2020 за првенства фудбалских и футсал лига и куп такмичења на нивоу 

Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", број 8/2020):  

• неће моћи да напредују у непосредно виши степен такмичења у односу на онај у 

коме су се такмичили у такмичарској сезони 2019/2020; 

• неће моћи да задрже место у степену такмичења у коме су се такмичили у 

такмичарској сезони 2019/2020, у случају ако конкретна лига буде проширена, па 

услед проширења буде постојала погодност за дисциплински кажњавани клуб да 

остане у степену такмичења у коме се такмичио у такмичарској сезони 2019/2020; 

• неће моћи да задрже место у степену такмичења у коме су се такмичили у 

такмичарској сезони 2019/2020, у случају ако не дође до проширења конкретне 

лиге, већ уместо тога буде донета одлука да последња четири пласирана клуба 

из такмичарске сезоне 2019/2020 не прелазе (испадају) у нижи степен 

такмичења, па услед такве одлуке буде постојала погодност за дисциплински 

кажњавани клуб да остане у степену такмичења у коме се такмичио у 

такмичарској сезони 2019/2020.  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

ФСС "Фудбал". 

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                       Славиша КОКЕЗА, с.р.  
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На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист 

ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС 

Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна 

питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 6. маја 2020. године донео је 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА СЛОБОДНИХ МЕСТА У ФУДБАЛСКИМ И ФУТСАЛ ЛИГАМА   

НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

Члан 1. 

 У свим фудбалским и футсал лигама (мушким и женским) у свим узрасним 

категоријама, почев од такмичарске сезоне 2020/2021, 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 ФСС, односно Извршни одбор 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 ФСС, односно стручне службе надлежног 

територијалног фудбалског савеза, на званичној Интернет страници ФСС, 

односно 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. 

• 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 ФСС, односно 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 ФСС, односно Извршни одбор надлежног 

територијалног фудбалског савеза, донео одлуку о попуњавању слободног (слободних) 

места у конкретној лиги. 

Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор 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 
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листе клубова према вредности понуда. У случају да ниједан клуб није поднео понуду 

из члана 1. ове одлуке у прописаном року, или ако недовољан број клубова поднесе 

понуде за попуњавање већег броја слободних места у конкретној лиги, Извршни 

одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног 

фудбалског савеза, донеће одлуку о попуњавању слободног (слободних) 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 (клубови) за који се одлучи да би требало да попуни слободно 

(слободна) место. 

Клуб или клубови за које Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно 

Извршни одбор 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 ФСС, односно Извршни одбор 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 ФСС, односно Извршни одбор 

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 почев од такмичарске 

сезоне 2020/2021 биће усклађене са правилима из ове одлуке. 

Дужност усклађивања одговарајућих пропозиција такмичења почев од 

такмичарске сезоне 2020/2021 имају сви територијални фудбалски савези чланови ФСС 

који организују одговарајућа лигашка фудбалска и футсал такмичења на својој 

територији.  
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Члан 5. 

Поступак прикупљања понуда и доношење одлука o попуњавањu Супер лиге и 

Прве лиге Србије (за мушкарце и за жене) и за попуњавање Прве и Друге футсал лиге 

(за мушкарце и за жене), спороводе органи ФСС, док за све остале фудбалске и футсал 

лиге поступак спроводе органи надлежног територијалног фудбалског савеза.   

Накнаде које ће клубови уплаћивати за распоређивање у конкретну лигу за Супер 

лигу и Прву лигу Србије (за мушкарце и за жене) и за Прву и Другу футсал лигу (за 

мушкарце и за жене) биће уплаћиване на рачун ФСС, док ће накнаде за остале лиге 

бити уплаћиване на одговарајући рачун надлежног територијалног фудбалског савеза. 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

ФСС "Фудбал". 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                       Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза 

Србије на седници одржаној 6. маја 2020. године, донео је  

О Д Л У К У 

О ПРИЛАГОЂАВАЊУ РОКОВА У ПОСТУПКУ ЛИЦЕНЦИРАЊА КЛУБОВА ЗА  

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УЕФА И ЗА СУПЕР ЛИГУ ЗА  

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2020/2021 

Члан 1. 

  У вези са тренутним дешавањима везаним за епидемију COVID-19 и 

препорулама и смерницама надлежних органа УЕФА, а из разлога несметаног одвијања 

поступка лиценцирања клубова за такмичења у организацији УЕФА као и за Супер лигу 

за такмичарски сезону 2020/2021, потебно је извршити прилагођавање рокова у 

поступку лиценцирања клубова за такмичења у организацији УЕФА као и за Супер лигу. 

Прилагођени рокови из става 1. ове одлуке ће се примењивати само у поступку 

лиценцирања клубова за такмичарску сезону 2020/2021. 

   Члан 2. 

Прилагођени рокови у поступку лиценцирања клубова за такмичења у 

организацији УЕФА као и за Супер лигу су: 

• Подносилац захтева за лиценцу доставља документацију везану за примену 

финансијских критеријума најкасније до 30.04. текуће.године. 

• Комисија за стадионе и безбедност мора да доврши процес категоризације и 

изда релевантне одлуке најкасније до 05.06. текуће године. 

• Све одлуке Комисије за лиценцирање морају бити донете најкасније до 10.06. 

текуће године и у року од 8 (осам) дана достављене подносиоцу захтева. 

• Све одлуке Комисије за жалбе морају бити донете у писменој форми најкасније 

до 25.06. текуће године. 

• Менаџер лиценцирања након завршеног поступка, списак подносилаца захтева 

који су добили лиценцу шаље УЕФА најкасније до 30.06. текуће године. 

  Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФС Србије 

„Фудбал“. 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                       Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ФС СРБИЈЕ ЗА НАСТАВАК ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА 

ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2019/2020  
 

Дат: Д Мај Д Јун Д Јул Д Август 

1 П  П  С  С  

2 С  У  Ч  Н  

3 Н  С КУП 1/4 П  П  

4 П   Ч  С  У  

5 У  П  Н  С  

6 С  С 
СЛ 28 коло 
ПЛ 28 коло П  Ч  

7 Ч  Н  У  П  

8 П  П  С  С  

9 С  У  Ч  Н  

10 Н  С KУП 1/2 П  П  

11 П 
 
 

  
Ч  С  У  

12 У  П  Н  С  

13 С  С  П  Ч  

14 Ч  Н 
ПЛ 29 коло 
СЛ 29 коло У  П  

15 П 
 
 П  С  С  

16 С  У  Ч  Н  

17 Н  С  П  П  

18 П  Ч  С  У  

19 У  П  Н  С  

20 С  С 
СЛ 30 коло 
ПЛ 30 коло П  Ч  

21 Ч  Н  У  П  

22 П  П  С  С  

23 С  У  Ч  Н  

24 Н  С КУП ФИНАЛЕ П  П  

25 П  Ч  С  У  

26 У  П  Н 
 

 С  

27 С  С  П  Ч  

28 Ч  Н   У  П  

29 П  П  С  С  

30 С 
СЛ 27 коло 
ПЛ 27 коло У  Ч  Н  

31 Н    П  П  

 
Легенда: СУПЕР ЛИГА                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

ПРВА ЛИГА                            Славиша Кокеза, с.р.                    
КУП СРБИЈE 
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а у складу са предлогом Судијске комисије 

ФС Србије, Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 6. маја 2020. године, 

донео је 

     О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛИСТИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА НА 
УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/2020 

Члан 1. 

У Одлуци о листи судија, помоћних судија и посматрача суђења на утакмицама 

Супер лиге у такмичарској сезони 2019/2020 (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 

бр. 11/2019, 12/2019 и 13/2019), допуњује се члан 1. тачка II насловљена са: ,,ЛИСТА 

ПОМОЋНИХ СУДИЈА'', тако што се у табели насловљеној са: ,,ПОСМАТРАЧИ СУЂЕЊА 

СУПЕР ЛИГА'', после алинеје 20, додаје следећа алинеја: 

  

21. Јекнић Михаило             1963       Београд 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“.            

 

                                  

                  ПРЕДСЕДНИК 

                       Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу чл. 48. и 62. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а у складу са предлогом ФСР Западне Србије 

од дана 26.2.2020. године (број 5/1), Одбор за хитна питања ФС Србије, на седници 

одржаној 6. маја 2020. године, донео је  

О Д Л У К У 

Члан 1. 

  Разрешава се члан Комисије за футсал и фудбал на песку Гавриловић Марко из 

Крагујевца, постављен Одлуком о саставу комисија и других тела извршног одбора 

Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 5/2019).   

Члан 2. 

 За члана Комисије за футсал и фудбал на песку поставља се Предојевић Зоран 

из Смедеревске Паланке. 

Члан 3. 

 Члан Комисије за футсал и фудбал на песку из члана 2. ове одлуке поставља се 

до краја мандатног периода 2019-2023. година. 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

листу ФСС „Фудбал“. 

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                       Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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