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На основу члана 43. Статута Фудбалског савеза региона Западне Србије и одлуке ФС 
Србије о систему сталних такмичења за ФУТСАЛ лиге, Секретаријат ФСР Западне Србије 
на седници одржаној 17.09.2021. године, донео је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА 

ЗА ФУТСАЛ ЛИГЕ ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се систем сталних такмичења на ниову ФСР Западне Србије за 
првенство ФУТСАЛ лига почев од такмичарске 2021/2022. године. 
 

Члан 2. 
Првенство такмичење биће организовано кроз такмичење у Трећој лиги са 12. екипа и 
Регионалној лиги ФСР Западне Србије, у једној или две групе у зависности од броја  
екипа. 
Првенственим такмичењем руководе комесари или директор лиге, о чему одлуку доноси 
надлежни орган савеза. 
 

Члан 3. 
Првак Треће футсал лиге стиче право играња у Другој футсал лиги Србије, а из лиге 
испада последње пласирана екипа и још онолико колико се екипа врати из Друге лиге. 
 
Прваци две групе Регионалних лига улазе директно у Трећу лигу, док друго пласиране 
екипе играју бараж међусобно, па победник стиче право да кроз бараж са најслабије 
пласираном екипом Треће лиге уђе у Трећу футсал лигу. 
 

Члан 4. 
Клубови малог фудбала који у редовном такмичењу имају две екипе, без обзира на 
остварени пласман у наредној такмичарској сезони не могу играти у истој лиги. 
 
Играчи који наступе за прву екипу 4 утакмице, немају више права наступа за другу екипу.  
 

 



За такмичење у Трећој и Регионалним футсал лигама, примењиваћ
такмичења за првенство Футсал лига Србије, као и позитивни прописи ФС Србије и ФСР 
Западне Србије. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од такмичарске 2021/2022. 
године. 
 
 
 
 
 
     
     
 

Члан 5. 
За такмичење у Трећој и Регионалним футсал лигама, примењиваће се Пропозиције 
такмичења за првенство Футсал лига Србије, као и позитивни прописи ФС Србије и ФСР 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од такмичарске 2021/2022. 

    ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
     Бранко Стојаковић, с.р.
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