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Комисија за правна питања ФСС, у саставу Дејан Шупут - председник, Божидар Бероња 
– члан, Мирослав Север – члан, Милорад Николић - члан и Драган Милошевић - члан, на основу 
члана 74. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'' број 22/2021) и члана 
15. Одлуке о надлежностима и раду комисијa и других тела Извршног одбора Фудбалског савеза 
Србије, на седници одржаној дана 08.08.2022. године, једногласно је утврдила пречишћен текст 
Одлуке о ограничењу броја страних играча у домаћим такмичењима. 

 Пречишћен текст Одлуке о ограничењу броја страних играча у домаћим такмичењима 
обухвата Одлуку о ограничењу броја страних играча у домаћим такмичењима која је 
објављена у Службеном листу ФСС "Фудбал", број 12/2017, са изменама и допунама те одлуке 
објављеним у Службеном листу ФСС "Фудбал" бр. 35/2018, 14/2/2021, 19/I/2021 и 20/2021. 

 Пречишћен текст не садржи завршне одредбе у којима је одређено време ступања на 
снагу тих одлука. 

 

 

О Д Л У К A 
О ОГРАНИЧЕЊУ БРОЈА СТРАНИХ ИГРАЧА  

У ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

      

 

Члан 1. 

 Почев од такмичарске сезоне 2017/2018, у фудбалским такмичењима која су у 
надлежности Фудбалског савеза Србије, ограничава се број страних играча који могу да 
наступају за фудбалске клубове, и то: 

 

а) Супер лига 

 - највише 4 (четири) играча.  

б) Прва лига 

 - највише 2 (два) играча. 

в) Супер лига за жене 

 - највише 4 (четири) играчице. 

г) Прва футсал лига 

 - највише 6 (шест) играча. 

д) Друга футсал лига 

 - највише 3 (три) играча. 

 За такмичења у српским и нижим лигама лигама, као и за такмичења у Првој лиги Србије 
за жене и нижим лигама за жене и нижим футсал лигама,  није дозвољен наступ страних 
играча/играчица. 
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Члан 2. 

 Ограничења из члана 1. ове одлуке односе се на стране играче/играчице који могу бити 
у истом тренутку у игри на терену, што значи да нема ограничења у броју страних 
играча/играчица који су уписани у званични записник-протокол пред почетак утакмице.  

Члан 3. 

 По термином ,,страни играч" у смислу одредби ове одлуке, подразумевају се играчи који 
немају држављанство Републике Србије, односно путну исправу (пасош)  Републике Србије. 

 Ограничења у вези броја страних играча у домаћим такмичењима не односе се на 
такмичења млађих категорија (омладинци, кадети, пионири). 

Члан 4. 

 Обавезују се Заједница фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије и Стручна 
служба Фудбалског савеза Србије, да у одговарајуће правилнике, пропозиције и друга акта, 
уграде одредбе о ограничењу броја странаца у домаћим такмичењима. 

Члан 5. 

 За давање обавезујућег тумачења и за примену ове одлуке овлашћен је Извршни одбор 
ФСС. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука објављује се у Службеном листу ФСС "Фудбал". 

 

 

  

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 
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