На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", број 22/2021) и члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Извршни одбор ПФС
Срем на седници одржаној 21. јула 2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА СЛОБОДНИХ МЕСТА У ФУДБАЛСКИМ
ЛИГАМА
НА НИВОУ ПФС СРЕМ

Члан 1.
У свим фудбалским лигама , почев од такмичарске сезоне 2022/2023 па надаље,
слободна места у лигама настала из било ког разлога, попуњаваће се фудбалским
клубовима, (у даљем тексту: клуб) тако што је Извршни одбор донео Одлуку о
формирању Комисије за попуну лига и услове за попуну слободног/их места
(инфраструктура, број деце у млађим категоријама, спремност клуба за такмичење у
вишем рангу) на следећи начин:
• када се појави слободно или слободна места у појединој фудбалској лиги,
стручне службе, на званичној Интернет страници надлежног фудбалског
савеза, објављују јавни позив за подношење обавезујућих захтева клубова, с
тим да рок за подношење захтева не може бити краћи од 2 дана ни дужи од 5
дана од дана објављивања јавног позива.
• захтев могу да поднесу сви клубови учесници непосредно нижег степена
такмичења у односу на лигу у којој се појавило слободно место или слободна
места.
• захтев клуба подноси се у писаном облику (писаној форми) Извршном Одбору
ПФС Срем најкасније до понедељка 25.07.2022.г. до 12:00 часова на маил
office@sfs.org.rs
Члан 2.
Након истека рока за подношење писаних захтева из члана 1. ове одлуке секретар
ПФС Срем, доставља надлежном Извршном одбору/Секретаријату и Комисији за
попуњавање лига, информацију о приспелим захтевима и табеларни преглед свих
захтева , а како би Извршни одбор/Секретаријат и Комисија за попуну лига фудбалског
савеза, донели одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги.
Извршни одбор/Секретаријат и Комисија за попуну лига ПФС Срем, донеће одлуку о
попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги, тако што ће Комисија за
попуну лига у саставу Деспотовић Драган, Ћаћић Бранислав и Грабић Ратко изаћи на

терене свих клубова који су поднели захтев до понедељка 25.07.2022. године до 12:00
часова.

Члан 3.
Поступак прикупљања захтева и доношење одлука o попуњавању спроводе
органи ПФС Срем.

Члан 4.
Извршни одбор ПФС Срем има право и дужност да својим одлукама, за
такмичарску сезону 2022/2023 па надаље, изврши
попуну слободаних места у свим лигама који су у надлежности ПФС Срем , водећи рачуна
о интересима развоја фудбалског спорта на нивоу ПФС Срем.
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