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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 пи- 

тања ФС Србије на седници одржаној 13.6.2019. године, донео је 

П Р А В И Л Н И К 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДИСЦИПЛИНСКОГ 

ПРАВИЛНИКА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

У Дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 3/2017, 9/2018 и 13/2018), допуњује се 

члан 18. став 4. тако што се на крају постојеће реченице наведеног става 

брише интерпункцијски знак тачка, уместо њега уписује зарез и додају ре- 

чи: ,,уколико куп такмичење организује и води фудбалски савез дис- 

циплинског органа који је изрекао казну, или виши фудбалски савез.‘‘. 

 
Члан 2. 

После члана 63. додаје се нови члан 63а. који гласи: 

 

Члан 63а. 

Клуб чији навијачи током утакмице пале разне врсте пиротехничких 

средстава у количини која није сасвим занемарљива или пале друге пред- 

мете уместо пиротехничких средстава, казниће се новчаном казном од 

500.000,оо до 5.000.000,оо динара, за извршени дисциплински прекршај 

на свакој појединачној утакмици‘‘. 
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Члан 3. 

Члан 83. мења се тако да гласи: 

 
,,Клуб и фудбалски радници из члана 6, става 1 тач. б), в.) и г.) овог 

Правилника, за које надлежни органи УЕФА доставе ФС Србије писану 

информацију о томе да су својим чињењем или нечињењем угрозили или 

повредили интегритет фудбалских утакмица или фудбалског такмичења, 

казниће се: 

 
• клуб - новчаном казном од 1.000.000,00 до 10.000.000,00 динара, за 

добијање прве информације од УЕФА, 

 
• клуб – одузимањем од три до дванаест бодова, или казном од три 

до дванаест негативних бодова, за добијање друге информације од УЕФА, 

 
• клуб – дискфалификацијом у најмање један ранг такмичења ниже у 

односу на такмичење у којем је био учесник у време извршења дисциплин- 

ског прекршаја из овог члана Правилника. 

 
• фудбалски радници забраном вршења било какве активности која 

је у вези са фудбалом у трајању до годину дана, за добијање прве инфор- 

мације од УЕФА, 

 
• фудбалски радници забраном вршења било какве активности која 

је у вези са 

 

фудбалом у трајању од годину до две године, за добијање друге и сва- 

ке наредне информације од УЕФА. 



СТРАНА ФУДБАЛ, 13.06.2019. ВАНРЕДНИ БРОЈ 8 
 

 

Члан 4. 

У члану 87. мења се став 1. тако да гласи: 

 
„Играч, тренер, одговорни функционер клуба, члан руководства клуба 

и савеза и сам клуб, који даје изјаве односно саопштења у средствима 

јавног информисања о суђењу и/или изражава сумње о интегритету утак- 

мице, казниће се: 

 

- новчаном казном, 

 
- забраном играња, односно вршења функције, у трајању до шест 

месеци, а у тежим случајевима до годину дана“. 

 

После става 1. додаје се у члан 87. став 2. који гласи: 

 
„Новчане казне из става 1. алинеја 1. овог члана изричу се у распону 

од 500.000,оо до 5.000.000,оо динара (за физичка лица – фудбалске рад- 

нике), односно у распону од 1.000.000,оо до 10.000.000,оо динара за клу- 

бове. Уколико физичко лице не плати казну у року од 7 (седам) дана од 

дана правоснажности одлуке о њеном изрицању, обавеза плаћања казне 

прелази на клуб из којег је лице из става 1. овог члана“. 

 
Члан 5. 

У члану 130. мења се став 2. тако да гласи: 

 
„Првостепени дисциплински поступак треба бити завршен у року од 7 

дана од дана подношења пријаве, а другостепени поступак треба бити 

окончан у наредном року од 7 дана“. 
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Члан 6. 

У члану 144. став 2. мења се у целости тако да након измене гласи: 

„Жалба се подноси у року од 48 часова од дана пријема одлуке на званич- 

ној адреси електронске поште фудбалског клуба, односно у року од 48 

часова од дана пријема одлуке на званичној адреси електронске поште 

надлежног територијалног фудбалског савеза“. 

 
Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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