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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“, бр. 13/2021 и 14/2021), на 
седници одржаној 06.07.2021.године, донеo je 

  
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОПОЗИЦИЈА 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 

У ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 

 У Пропозицијама такмичења за првенство Прве лиге Србије у фудбалу за такмичарску 
2021/2022. годину (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 13/2021), у члану 26. став 1. мења се тако 
да гласи:  

 „Клубови, који на крају такмичења у Првој лиги Србије освоје  13, 14, 15. и 16. место на 
табели, прелазе у Републичке лиге и постају чланови одређене групе републичке лиге 
фудбалског савеза-региона, чији су ти клубови чланови, по територијалном принципу“. 
 После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 „Клубови који у такмичењу Прве лиге остваре пласман од 3.-4. места играју бараж са 
клубовима Супер лиге који су у том такмичењу у сезони 2021/2022 остварили пласман од 13.-
14.места. Поражени у утакмицама баража учествоваће у такмичењу Прве лиге у сезони 
2022/2023, а победници у такмичењу Супер лиге у сезони 2022/2023.“ 
 Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 
      Члан 2. 

 У члану 61. став 1. мења се тако да гласи: 
 „Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају званично држављанство 
Републике Србије) и то у сезони 2021/2022 двојица страних игрча који у истовремено могу бити 
у игри на терену, док нема ограничења у броју страних играча који могу бити уписани у званични 
записник-протокол пред почетак утакмице“. 
 
      Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФСС "Фудбал“.  
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