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На пснпву шлана 45. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС “Фудбал“,
ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Изврщни пдбпр ФСС на седници пдржанпј 31.8.2020.
гпдине, дпнеп је
УПУТСТВП
ЗА РАД ДЕЛЕГАТА ФУДБАЛСКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ НА
УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ И ЗАВРЩНПГ ДЕЛА ТАКМИШЕОА ЗА
ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ
УВПД
Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС), свпјим укупним радпм и мнпгим
активнпстима укљушен је у савремене еврппске и светске тпкпве и на тај нашин жели да
унапреди мнпге сегменте рада кпји су везани за успещну прганизацију и тпк фудбалске
игре на стадипнима у Србији. ФСС, кап и други наципнални фудбалски савези кпји су
шланпви УЕФА, настпји да крпз свпј целпкупни рад буде савремена прганизација, са
прецизнп утврђеним правилима ппнащаоа и делпваоа. Савремени фудбал, нарпшитп
врхунски, захтева виспки нивп прпфесипнализма и знаоа, щтп знаши да
импрпвизацијама у таквпј прганизацији рада једнпставнп неће бити места. Са тих
разлпга ФСС жели да унапреди рад свпјих служби и службених лица и да их, кпликп је
вище мпгуће, приближи стандардима УЕФА.
Делегатска функција у савременпм фудбалу има изузетнп местп и пд великпг је
знашаја за успещнп функципнисаое прганизације једне фудбалске утакмице. Затп ФСС
жели да псигура да делегати и делегатска функција у српскпм фудбалу јпщ вище
дпбију на знашају и да се унапреди оихпва ефикаснпст. Првп Упутствп за рад делегата
ФСС на утакмицама Супер лиге, Прве лиге Србије и заврщнпг дела такмишеоа за
фудбалски Куп Србије дпнетп је на седници Изврщнпг пдбпра ФСС 27. јуна 2012.
гпдине, щтп знаши да је примена ппшела пд сезпне 2012/2013. Друга, дппуоена верзија
Упутства дпнета је 2017. гпдине, пред ппшетак сезпне 2017/2018. Ппказалп се да
Упутствп представља знашајан дпкумент, шија садржина је пд велике ппмпћи
делегатима у врщеоу пве пдгпвпрне функције у систему фудбалскпг сппрта у Србији. У
такмишеоу Супер и Прве лиге, кап и у заврщнпм такмишеоу за Куп Србије, пдигра се
велики брпј утакмица, а међу оима има и утакмица виспкпг ризика, кпје захтевају
ппсебне мере, нарпшитп у безбеднпснп-сигурнпснпј пбласти. На листама делегата
тпкпм прптеклих сезпна налазили су се мнпги фудбалски радници, кпји су са дпста
успеха пбављали пву пдгпвпрну функцију. Верујемп да ће трећа верзија Упутсва свим
садащоим и будућим делегатима ппмпћи у щтп бпљпј припреми за фудбалске
утакмице кпје ће се играти у нащим најелитнијим такмишеоима.
Једнп пд главних ппредељеоа у пплитици УЕФА је да на фудбалским
утакмицама не сме бити насиља, расне и билп кпје друге врсте дискриминације.
Фудбалски савез Србије наравнп пптпунп ппдржава такву пплитику и затп један пд
главних задатака свакпг делегата треба да буде максималнп ангажпваое у спрпвпђеоу
пвих принципа. Такпђе, мпра се настпјати да се ппнащаое навијаша на утакмицама
(нарпшитп "виспкпг ризика") ппправи, а нарпшитп да се са стадипна елиминище
упптреба пирптехнишких средстава.
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Овп Упутствп представља дппуоену и кпригпвану верзију упутстава из 2012. и
2017. гпдине и заснпванп је на дпсадащоим искустима, кап и нпвим рещеоима у пвпј
пбласти, а кпја су дата у пдгпварајућим дпкументима УЕФА и ФСС.
Свим делегатима и псталим службеним лицима желимп мнпгп успеха у
пбављаоу предстпјећих пдгпвпрних задатака.
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
I – ПДГПВПРНПСТ НА СТАДИПНИМА НА КПЈИМА СЕ ИГРА УТАКМИЦА
Одгпвпрнпст на стадипнима на кпјима се игра утакмица ппдељена је између
разних службених лица, и тп:
1. Делегат утакмице
Делегат утакмице је пдгпвпран за надзпр над целпкупнпм прганизацијпм
утакмице и псигурава да свака утакмица прптекне у складу са прпппзицијама
такмишеоа и другим правилницима ФСС, а нарпшитп актима кпја регулищу безбеднпст
и сигурнпст унутар и изван стадипна пре, за време и накпн заврщетка утакмице.
Делегат свпју функцију пбавља у име ФС Србије и кап такав је надређен свим псталим
службеним лицима на утакмици, пднпснп има врхпвни надзпр у вези прганизације
утакмице.
Од делегата утакмице се пшекује да тпкпм пбављаоа делегатске дужнпсти
ппкаже следеће карактеристике:
- да прпфесипналнп пбавља свпју дужнпст и да крпз свпје делпваое шува
углед прганизације кпју представља-ФС Србије
- да буде птвпрен за сарадоу са псталим ушесницима у прганизацији
утакмице и да у пбављаоу свпг ппсла пптенцира дијалпг и кпмуникацију,
- да ппкаже да је главнп лице на утакмици и да дпнпси пдгпварајуће пдлуке
када је тп пптребнп.
2. Представник клуба дпмаћина кпји ппмаже делегату
Клуб дпмаћин је дужан да пдреди кпмпетентнп лице кпје ће тпкпм пбављаоа
функције делегата бити сталнп уз оега и ппмпћи му у бпљпј кпмуникацији на стадипну.
3. Ппсматрач суђеоа
Ппсматраш суђеоа је пдгпвпран за пцеоиваое судија, а тпкпм трајаоа
утакмице налази се на трибини, пдакле има најбпљи мпгући преглед дпгађаја на
терену.
Дужнпсти ппсматраша суђеоа и специјалних кпнтрплпра суђеоа регулисани са
Правилникпм п судијама и суђеоу ФСС.
4. Кпмесар за безбеднпст (специјални кпнтрплпр за безбеднпст)
Кпмесар за безбеднпст ФСС, укпликп је пдређен да присуствује утакмици у
свпјству специјалнпг кпнтрплпра за безбеднпст, дужан је да пружи сву неппхпдну
ппмпћ делегату у питаоима кпја се тишу безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну и пкп
оега, кап и да сарађује са прганизатприма утакмице пп пвим питаоима. У свпме раду
сарађује са кпмесарима за безбеднпст Супер и Прве лиге, кап и кпмесарима за
безбеднпст клубпва у кпнкретнпј утакмици.
Дужнпсти кпмесара за безбеднпст регулисане су Правилникпм п безбеднпсти и
сигурнпсти ФСС.
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5. Судија
Судија, заједнп са свпјим ппмпћницима, је пвлащћен да примеоују Правила
игре. У слушају пзбиљнпг нарущаваоа безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну, мпже
пбављати кпнсултације са делегатпм утакмице. Утакмице Супер и Прве лиге суде
шетвприца судија.
6. Представник клуба
Клуб је дужан да пдреди званишнпг представника, у складу са пдредбама
Правилника п такмишеоу ФСС и прпппзицијама такмишеоа.
7. Пфицир за медије
Официр за медије клуба дпмаћина пдгпвпран је за функципналан рад
представника медија, пднпснп ствараое услпва да представници средстава
инфпрмисаоа пре, за време и ппсле утакмице мпгу на пптималан нашин да пбављају
свпје прпфесипналне функције. Организује и впди кпнференције за щтампу кпје се
прганизују ппсле утакмице.
8. Редари
Клуб је дужан да за сваку утакмицу ангажује пдређени брпј редара, а у складу
са пбавезама из Закпна п спрешаваоу насиља и недплишнпг ппнащаоа на сппртским
приредбама, Правилника п лиценцираоу клубпва, Правилника п безбеднпсти и
сигурнпсти, кап и пдгпварајућим пдредбам Закпна п приватнпм пбезбеђеоу. Редари
су задужени за пшуваое реда, безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну и щтите ушеснике
утакмице, кап и импвину кпја се налази на стадипну. Тпкпм пбављаоа свпје дужнпсти
мпрају имати пдгпварајуће маркере исте бпје, кпји лакп мпгу да буду идентификпвани.
9. Пфицир за интегритет
Службенп лице ФСС кпје је изабранп пс стране Изврщнпг пдбпра ФСС и кпје има
централну улпгу у превенцији и спрешаваоу намещтаоа утакмица.
10. Директпр стадипна
Лице кпје је пдгпвпрнп за целпкупнп стаое инфратруктуре на стадипну на кпме
се игра утакмица.
II – ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ
Делегат ФСС на утакмицама Супер и Прве лиге, кап и утакмицама у заврщнпм
делу Купа Србије, мпра увек ппказивати кпмплетну пбјективнпст и неутралнпст и све
оегпве акције у пбављаоу делегатске функције мпрају ппшивати на тпм принципу.
Делегатска функција мпра се пбављати у складу са прпписима ФСС и пвим Упутствпм,
уз дијалпг и кпмуникацију са свим актерима кпји ушествују у прганизацији утакмице.
Делегат је дужан да шује мищљеое и других али и да дпнпси пдлуке у мпментима када
се тп пд оега захтева. Он је службени представник ФСС на утакмицама и свпј извещтај
ппднпси ФСС или пргану кпме је ФСС ппверип рукпвпђеое такмишеоем. Делегат на
утакмицама делује у име ФСС, а ради щтп бпљег пбављаоа свпје дужнпсти мпже
кпнтактирати са Струшнпм службпм ФСС или такмишарским прганпм кпме је ппверенп
рукпвпђеое такмишеоем.
Службена лица ФСС кап и сва друга службена лица клуба дпмаћина кпја се
налазе на стадипну, ппдређена су делегату ФСС.
Делегат (а и сва дуга службена лица именпвана пд стране ФСС), се мпра
ппнащати прпфесипналнп, имајући сталнп у виду да оегпве радое и реши према свим
актерима фудбалске утакмице, мпгу имати ппзитивне или негативне ефекте на ппщти
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имич и углед ФСС. У време када разне врсте друщтвених мрежа представљају знашајан
вид кпмуникације, мпра се пбратити пажоа на оихпвп кприщћеое, пднпснп
кпментарисаое. Службена лица ФСС не мпгу кпментарисати тимпве, играше, рад ФСС,
кап ни ппстављати слике играша или делпва стадипна кпје су направљене приликпм
пбављаоа службене дужнпсти за ФСС. Приликпм пбављаоа дужнпсти дужни су да
ппдржавају прпписе и пплитику ФСС.
Делегат тпкпм пбављаоа свпје функције пд клуба дпмаћина не сме примати
никакве ппклпне, изузев сувенира, кап щтп су знашке или заставице за знамеоима
клуба дпмаћина. Делегат пд клуба дпмаћина не сме тражити бесплатне улазнице за
пријатеље или шланпве ппрпдице.
Делегат не сме кпнтактирати са представницима медија и давати изјаве
ппвпдпм утакмице на кпјпј је пбављап службену дужнпст. Изјаве се мпгу дати самп на
пснпву ппсебних инструкција, пднпснп дпзвпла ФСС.
III – ДЕЛЕГИРАОЕ
Листа делегата ФСС за пдређену такмишарску сезпну утврђује се ппсебнпм
пдлукпм Изврщнпг пдбпра ФСС. Делегираое делегата за ппједину утакмицу врщи
надлежни прган ФСС или прган кпме је ФСС ппверип ппслпве впђеоа такмишеоа.
Обавещтеое п делегираоу, делегат мпра дпбити најкасније 5 (пет) дана пред
пдиграваое кпнкретне утакмице и тп путем електрпнске ппщте или прекп званишнпг
интернет сајта ФСС. Укпликп није у мпгућнпсти да у пдређенпм термину пбави
службену функцију, делегат је дужан да п тпме пдмах пбавести прган кпји га је
делегирап. Укпликп збпг пправданих пкплнпсти, делегат кпји је првпбитнп прихватип
функцију, није у мпгућнпсти да исту пбави, дужан је да п тпме пдмах пбавести прган
кпји га је делегирап.
На ппшетку сваке сезпне делегати ће пд стране ФСС бити уппзнати са свим
релевантним-важећим прпписима ФСС, кап и другим дпкументима, кпји ће им бити
неппхпдни за правилнп пбављаое свпје функције. Тпкпм сезпне, ФСС ће делегатима
дпстављати све евентуалне измене и дппуне наведених прпписа, кап и друга-нпва акта
кпја мпгу унапредити рад делегата. Сва наведена дпкумента делегатима су дпступна
на званишнпј интернет презентацији Фудбалскпг савеза Србије: www.fss.rs.
Делегати су дужни да пбезбеде дигиталне фптп апарате или пдгпварајуће
савремене мпбилне телефпне, кпје ће кпристити тпкпм пбављаоа делегатске функције
за пптребу снимаоа инцидентних ситуација и прппуста у прганизацији саме утакмице.
Делегат ФСС, приликпм пбављаоа службене дужнпсти, дужан је да нпси
акредитацију са натписпм „Делегат ФСС-Сезпна ______“, кпју ће му, пре ппшетка
такмишеоа прпследити ФСС. Такпђе, мпра бити у пделу са кпщуљпм и једнппбразнпм
краватпм ФСС. Тпкпм тпплијег времена мпже се кпристити самп кпщуља (мпгу и кратки
рукави) са краватпм. Лишна гардерпба (капут, јакна, капа), не сме садржати никакве
видљиве пзнаке прпизвпђаша.
Тпкпм пбављаоа делегатске функције на стадипну, кап и свим другим
службеним лицима на утакмици, делегату је забраоенп пущеое.
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IV- ПРИПРЕМЕ, ПУТПВАОЕ, ПСИГУРАОЕ
Припреме делегата за кпнкретну утакмицу нарпшитп ппдразумевају прпушаваое
прпппзиција такмишеоа и других важећих правилника, кап и свих других релевантних
ппдатака везаних за пдиграваое кпнкретне утакмице. За све инфпрмације и дпдатна
разјащоеоа мпђе се пбратити прганима кпји впде такмишеое.
Делегат мпра бити на стадипну где се пдиграва утакмица за кпју је делегиран,
најкасније 90 минута пре ппчетка утакмице, пднпснп када је у питаоу утакмица
виспкпг ризика најкасније 2 (два) сата пре ппчетка утакмице. Од места станпваоа дп
места где се игра утакмица мпра путпвати сам (без шланпва ппрпдице, пријатеља и сл.)
V – ДУЖНПСТИ НА СТАДИПНУ
1. Дужнпсти пп дпласку на стадипн где се пдиграва утакмица
Пп дпласку на стадипн где се пдиграва утакмица, делегат је дужан да пдмах
усппстави кпнтакт са представницима клуба дпмаћина-пранизатприма утакмице и да
пд оих дпбије сва релевантна пбавещтеоа кпја се тишу прганизације утакмице, а
нарпшитп спрпвпђеоа пдредби из Правилника п безбеднпсти и сигурнпсти ФСС.
Укпликп је у питаоу утакмица виспкпг ризика, заједнп са Кпмесарпм за безбеднпст
ФСС и представницима дпмаћина, пдржаће краћи састанак где ће се прпанализирати
ситуација пкп утакмице и да ли су спрпведени дпгпвпри са састанка кпји је пдржан у
преппдневним шаспвима.
Пп дпласку судија и тимпва на стадипн пре ппшетка утакмице), заједнп са
судијама и представницима клубпва, изврщиће преглед сппртске ппреме (дреспви,
щпртцеви, шарапе, гплманске рукавице) и кпнстатпвати да ли је иста у складу са
правилима у тпј пбласти. Све недпстатке и нерегуларнпсти назнашиће у свпм
службенпм извещтају (п усклађенпсти бпја дреспва два тима и евентуалнпј прпмени
ппјединих елемената да не би дплазилп дп кплизије бпја, све пдлуке дпнпси судија
утакмице, а делегат мпже бити кпнсултпван).
Делегат ће заједнп са судијама изврщити преглед терена и свлашипница.
Делегат ће такпђе прегледати прпстприје предвиђене за врщеое дппинг кпнтрпле и
медицинску негу играша и службених лица, кап и спбу за рад делегата. Нарпшиту
пажоу треба ппсветити стаоу терена и пзнакама, лпкацији медицинске службенпсила, ппзицији ТВ камера, панпима за рекламираое, технишкпј зпни (пзнаке, брпј
седищта), ппзицији 4. судије. Све прппусте у пвпм смислу, делегат ће навести у свпм
делегатскпм извещтају.
Делегат ће заједнп са пфицирпм за безбеднпст клуба дпмаћина пбићи стадипн
и терен и сагледати да ли су сви безбеднпснп-сигурнпсни елементи испуоени. Делегат
треба да сагледа и нашин уласка гледалаца на стадипн, пднпснп да ли се врще
предвиђене кпнтрпле, пдузимаое ппасних предмета и сл. Нарпшиту пажоу треба
ппсветити услпвима у сектпру за навијаше гпстујућег тима (дплазак на стадипн,
раздвајаое, кпнтрпла улазница, претрес, пунктпви за псвежеое, санитарне прпстприје,
излази за слушај ппаснпсти и др.). У складу са закпнским пдредбама, нарпшитп треба да
прпвери да ли се на стадипну ппщтује забрана тпшеоа алкпхплних пића, кап и нашин
дистрибуције псвежавајућих пића (мпгу се прпдавати самп у пластишним шащама или
флащицама - без ппклппаца).
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Делегат је дужан да пствари кпнтакт и са представницима гпстујућег клуба, да
сагледа да ли имају неких прпблема и питаоа и да им, укпликп је тп у складу са
прпписима, ппмпгне у рещаваоу истих.
Делегат ће прпверити услпве за рад представника медија и укпликп има
прпблема, настпјати да крпз кпнтакте са представницима клуба дпмаћина та питаоа
буду рещена.
Клуб дпмаћин је дужан да у складу са пдредбама Правилника п лиценцираоу
клубпва пбезбеди делегату прпстприју за рад-делегатску спбу, кпја је ппремљена
телефпнпм и интернет везпм.
2. Кпнтакт пспба на стадипну
Организатпри утакмице (клуб дпмаћин) мпра пдредити кпнтакт пспбу кпја ће
све време бити на услузи делегату и ппмпћи му у пбављаоу делегатске функције (на
пример: да пренесе ппруку делегата кпја ће се прпшитати прекп разгласа, да уппзпри
представнике клубпва на технишкпј клупи да их не сме бити вище пд 5 или да су пву
клупу приближили на маоу раздаљину пд 5м пд клупе за резервне играше (пвп у
слушају да 4. судија није приметип пве нерегуларнпсти).
3. Специјални телефпнски брпј
У слушају да је делегат утакмице у недпумици какп да ппступи у кпнкретнпм
слушају кпја није упбишајена или када му је пптребна билп кпја врста инфпрмације, пн
увек мпже пстварити кпнтакт са представницима пргана кпји впди такмишеое, пднпснп
Директпрпм лиге/Кпмесарпм за такмишеое. Специјални брпј телефпна за пву намену
биће дпступан делегатима пред ппшетак сваке такмишарске сезпне.
VI – АКТИВНПСТИ НА ДАН УТАКМИЦЕ
У слушају да прган кпји впди такмишаое ппједину утакмицу прпгласи утакмицпм
виспкпг ризика, кап и да се мпгу пшекивати ппсебни прпблеми у оенпј прганизацији,
исти прган мпра заказати ппсебан састанак, на кпјем ће се разматрати сва
прганизаципнп-технишка и безбеднпсна питаоа везана за кпнкретну утакмицу.
Састанак ће се пдржати на дан утакмице, у преппдневним шаспвима (преппручује се у
10,30 часпва). Ппред представника пба клуба (укљушујући и кпмесаре за безбеднпст),
састанку присуствују и кпмесари за безбеднпст ФСС и лиге, представници пплиције,
ватрпгасне службе и прве ппмпћи, кап и директпр стадипна. Такмишарски прган, у
сарадои са Кпмесарпм за безбеднпст, пбавещтава клубпве п пптреби пдржаваоа
пваквпг састанка.
Делегат ФСС председава састанкпм и утврђује дневни ред. Оснпвна сврха пвпг
састанка је да се размене све инфпрмације кпје су пд знашаја за успещнп прганизпваое
утакмице и да укпликп ппстпје неки прпблеми прпнађе нашин да се пни превазиђу.
Клуб дпмаћин је дужан да припреми щтп је мпгуће вище инфпрмација за састанак. На
састанку треба дискутпвати п свим мерама кпје ће прганизатпр утакмице предузети, а
у складу са пдредбама Закпна п спрешаваоу насиља и недплишнпг ппнащаоа на
сппртским приредбама и Правилника п безбеднпсти и сигурнпсти на фудбалским
утакмицама ФСС.
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1. Ппчетак утакмице
Утакмица мпра ппшети ташнп на време, какп је утврђенп расппредпм
такмишеоа, пднпснп пдлукпм такмишарскпг пргана. Самп у слушају екстремних
ситуација мпже се разматрати пдлагаое утакмице. Ппшетак утакмице мпже се
пдлпжити самп ппсле кпнсултација делегата, кпмаданта пплиције на стадипну и
судије. Ппследоу реш пп пвпм питаоу даје судија.
Акп у рпку пд 15 минута пд времена пдређенпг за ппшетак утакмице не наступи
један тим са пптребним брпјем играша, судија ће саппщтити капитену другпг тима да се
утакмица неће пдржати. Изузетнп, у слушају да тим није мпгап да наступи услед вище
силе, судија ће сашекати и нещтп дуже али притпм ће впдити рашуна п тпме да ли
утакмица мпже да се заврщи на време и у регуларним услпвима.
Од изузетнпг је знашаја да свака утакмица ппшне у предвиђенпм термину, јер се
на тај нашин ппщтују угпвпри са нпсипцем ТВ права кпји пренпси утакмице, кап и да се
прпкламују универзални принципи сппртскпг ппнащаоа и уважаваоа према свим
ушесницима утакмице. Свакп непправданп кащоеое ппшетка утакмице дуже пд 1
(једнпг) минута мпра бити наведенп у делегатскпм извещтају, са јасним назнакама из
кпјих разлпга је дп тпга дпщлп. Истп се пднпси и на кащоеое ппшетка другпг
пплувремена. Делегат ће у извещтају навести да ли је дп кащоеоа дпщлп кривицпм
једнпг или пба тима (дужи пстанак у свлашипници и сл.).
2. Дплазак на стадипн делегата и судија
Делегат мпра бити на стадипну где се пдиграва утакмица најкасније 90 минута
пре ппшетка утакмице (2 сата за утакмице виспкпг ризика). Судије мпрају бити на
стадипну најкасније 90 минута пре ппшетка утакмице.
3. Непдиграваое или прекид утакмице
У пваквим слушајевима примеоиваће се пдредбе из Правилника п такмишеоу
ФСС и прпппзиција пдгпварајућег такмишеоа.
4. Навијачи гпстујућег клуба
Делегат ФСС мпра пд прганизатпра утакмице дпбити инфпрмацију на кпм делу
(сектпру) стадипна ће се налазити навијаши гпстујућег клуба, кпликп је улазница
пдвпјенп за оихпве пптребе и кпје се мере предузимају да би се гарантпвала оихпва
безбеднпст пре, за време и ппсле утакмице. Ове инфпрмације пмпгућиће делегату да
идентификује навијашке групе у слушају инцидената на стадипну.
5. Прпдужеци на утакмици, извпђеое удараца са тачке за казнени ударац кпји ће
пдредити ппбедника
На утакмицама где је за утврђиваое ппбедника пптребнп да се извпде ударци
са ташке за казнени ударац или да се играју прпдужеци, примеоују се пдредбе
пдгпварајућих правилника, пднпснп прпппзиција.
Судија пдлушује кпји гпл ће кпристити за извпђеое удараца са ташке за казнени
ударац (безбеднпснп-сигурнпсни разлпзи, стаое терена, псветљеое и сл.). У слушају да
пба гпла задпвпљавају услпве, пдлука ће се, уз присуствп капитена тимпва, дпнети
бацаоем нпвшића (писмп/глава). Другп бацаое нпвшића пдредиће кпји ће тим први
извпдити једанаестерце.
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6. Сппртска ппрема играча и чланпва стручнпг штаба
Све щтп се пднпси на сппртску ппрему (бпје, пзнаке, рекламе, израда и сл.),
делегат је дужан да прпвери у пдгпварајућим правилницима ФСС и другим пратећим
актима.
Тимпви мпрају наступати у ппреми јаснп разлишитих бпја, такп да играши мпгу
бити јаснп идентификпвани пд судије, навијаша и ТВ гледалаца. Гплмани мпрају
наступити у ппреми кпја је разлишита пд бпја тимпва и ппреме судија.
Клуб дпмаћин има правп да наступа у свпјпј пснпвнпј бпји, а гпстујући тим је
дужан да тп ппщтује. Гпстујући тим је дужан да на утакмицу крене и са резервнпм
ппремпм, какп би у слушају кплизије бпја и пдлуке судије мпгап да се прилагпди
ситуацији.
Клуб мпже наступати самп у ппреми кпју је пријавип пре ппшетка првенства или
у кпмбинацији бпја ппреме кпју је пријавип пргану кпји впди такмишеое. Укпликп се у
заврщни деп фудбалскпг Купа Србије пласира тим из нижих лига, где нема пбавезу
пријављиваоа ппреме, дпгпвпр пкп бпја дреспва пбавиће прган кпји впди такмишеое.
Играш не сме кпристити ппрему или нпсити на себи нищта щтп мпже
представљати ппаснпст (накит, минђуще, пгрлице, прстеое, кпжне или гумене траке и
сл.).
Ппддрес мпра бити исте бпје кап щтп је главна бпја рукава на дресу. Ппдгаћице
или хеланке мпрају бити исте бпје кап щтп је главна бпја щпртса или кап щтп је на
најнижем делу щпртса. Играши једне екипе мпрају нпсити исте бпје.
У складу са пдпбреоем из прпппзиција такмишеоа, упптреба електрпнских
уређаја кпји служе за праћеое и прикупљаое инфпрмација п перфпрмансама играша,
ппдлеже следећим правилима:
- уређаји не смеју да представљају ппаснпст за ушеснике утакмице,
- да инфпрмације и ппдаци кпји се прикупљају са уређаја не смеју бити пренети,
нити кприщћени унутар технишкпг прпстпра тпкпм трајаоа утакмице.
Клуб кпји жели да кпристи електрпнске уређаје из претхпднпг става мпра их
презентпвати судији најмаое 75 минута пре ппшетка утакмице и тек пп оегпвпм
пдпбреоу мпгу се кпристити за време утакмице.
Сппртска ппрема не сме да садржи билп кпју врсту пплитишких, верских или
лишних слпгана, изјава или слика. Играши не смеју да пткривају делпве ппреме кпје
нпсе исппд пбавезне ппреме (дреспва), а кпји садрже пплитишке, верске, лишне
слпгане, изјаве или слике или рекламираое веће пд лпгптипа прпизвпђаша ппреме.
7. Инструкције представницима клубпва
Тпкпм кпнтаката са представницима клубпва (приликпм дпласка делегата на
стадипн, за време краткпг прегледа ппреме, службени састанак у слушају утакмице
виспкпг ризика и сл.), делегат ће затражити пд оих да псигурају да се играши и
службена лица клубпва ппнащају у духу фер плеја и сппртски. Свакп нарущаваое
пваквпг ппнащаоа мпже прпизвести пзбиљне дисциплинске ппследице пп
прекрщипце и сам клуб.
8. Ппмпћ судијскпм тиму пре утакмице
Делегат је дужан да судијама пружи сву мпгућу ппмпћ, а кпја се креће у
пквирима оегпве надлежнпсти. Настпјаће да се судијски тим припрема за утакмицу у
миру и да му се на тај нашин пмпгући неппхпдна кпнцентрација. Са тих разлпга
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предпшиће прганизатприма утакмице да предузму све неппхпдне мере какп би
спрешили непвлащћена лица да приђу свлашипници у кпјпј су судије.
9. Местп делегата на стадипну
За време утакмице делегат ФСС, мпра да има пбезбеђенп седищте у ВИП лпжи
или у "кућици" између две клупе за резервне играше, кпје ће му пмпгућити најбпљи
мпгући ппглед на терен и пстале делпве стадипна (на утакмицама заврщнпг дела
фудбалскпг Купа Србије, ппзиција делегата ће зависити пд тпга да ли се утакмица игра
на стадипну где се играју утакмице Супер лиге или на стадипну где се играју утакмице
Прве и нижих лига). Делегату се саветује да уппзна пут пд ВИП лпже дп судијске
свлашипнице и терена, какп би, укпликп за тп буде пптребе, на најбржи нашин и без
пдлагаоа стигап дп терена или свлашипнице.
Директпр лиге (за такмишеое у Супер лиги), ће приликпм ппступка делегираоа,
пдредити ппзицију делегата на утакмици.
10. Дппинг кпнтрпла
Дппинг кпнтрпла мпже бити захтевана пд стране Медицинске кпмисије ФСС или
Антидппинг агенције Србије. Дппинг кпнтрпла се не најављује и да ли ће се пна
пбавити на кпнкретнпј утакмици, знају самп пвлащћена лица у ФСС. Делегат на
утакмици мпра псигурати да на стадипну буде ппремљена пдгпварајућа спба за ту
намену, кпја тпкпм утакмице не сме бити кприщћена за другу намену. Делегат је
дужан да службенпм лицу кпје је задуженп за дппинг (дпктпру), пружи сву пптребну
ппмпћ и да, укпликп пкплнпсти на утакмици тп дпзвпљавају, тпкпм пплувремена буде
присутан на жребу за дппинг кпнтрплу (жребу ппред дпктпра и делегата, присуствују и
представници клубпва).
11. Забелешке тпкпм утакмице
За рад делегата пд апсплутнп кљушне важнпсти је да тпкпм утакмице прави
забелещке п свим важним тренуцима на утакмици, кпје ће му касније бити пд ппмпћи
приликпм писаоа делегатскпг извещтаја. Делегатпва запажаоа и забелещке су пд
изузетне важнпсти, нарпшитп у слушајевима када збпг развпја ситуације на терену
судија и оегпви ппмпћници, нису мпгли да примете щта се дпгпдилп. Тп се
првенственп пднпси на дпгађаје ван терена за игру, али свакакп и на ситуације када се
ппједини прекрщај играша десип иза леђа судије или у слушају ппщте гужве на терену,
када једнп лице не мпже сампсталнп сагледати све дпгађаје.
Забелещке ће се правити п свакпм инциденту тпкпм утакмице, укљушујући и
детаље кап щтп су: време када се инцидент дпгпдип, време трајаоа инцидента, шији
навијаши су укљушени у инцидент и брпј изгредника, ппис прирпде инцидента и
ппследице пп утакмицу, упптреба пирптехнишких средстава (врста, брпј, где су
упптребљени, да ли је некп ппгпђен и сл.), ппис реакције редарске службе и других
пдгпвпрних служби и др.
Делегат ће са свпјпм дигиталним фптп апаратпм/савременим мпбилним
телефпнпм направити фптпграфије инцидентних ситуација на терену и пкп оега
(кприщћеое пирптехнике, утршаваое гледалаца на терен, пплитишки, расистишки или
увредљиви транспаренти, сукпби на трибинама, несппртскп ппнащаое играша,
пщтећеоа на стадипну и др.) и прикљушити их свпм делегатскпм извещтају.

БРОЈ 14/I

ФУДБАЛ, 31.08.2020.

СТРАНА 31

12. Пплувреме
Акп је стварнп пптребнп, али самп у изузетним ситуацијама, делегат мпже
искпристити паузу у пплувремену да пде дп судијске свлашипнице и разгпвара са
судијама п некпм пзбиљнпм инциденту кпји се десип. Нашелнп, делегат се не сме
мещати у судијска питаоа и мпра настпјати да судије не пмета у кпнцентрацији за
наставак утакмице. Истп се пднпси и на разгпвпр са представницима пба клуба или са
прганизатпрпм утакмице. За време пплувремена делегат, зависнп пд оегпве прпцене,
мпже пстати на свпм месту где је бип тпкпм утакмице и ппсматрати щта се дещава на
трибинама или птићи дп свлашипнице и сагледавати дпгађаоа у рестриктивнпм
прпстпру.
13. Интервјуи
Судијама кпји суде утакмице Супер, Прве лиге и заврщнпг дела Купа Србије (кап
упсталпм и свим другим судијама), најстрпжије је забраоенп даваое билп каквих
интервјуа и изјава ппвпдпм дпгађаја за време утакмице. Дужнпст је делегата да
псигура да судије немају прпблема у спрпвпђеоу пве инструкције.
Делегат према представницима медија треба да има резервисан став и
забраоенп му је да даје билп какве кпментаре у вези судија и оихпвих пдлука на
утакмици, кап и других дпгађаја на утакмици.
Делегат не сме изнпсити билп какве ставпве (щпекулације) п мпгућим
дисциплинским казнама кпје мпгу да изрекну надлежни пргани, а ппвпдпм
инцидената кпји су се десили пре, тпкпм или ппсле утакмице, нити тп мпже навпдити у
свпм делегатскпм извещтају.
14. Дпкази
У слушају ппсебнпг или пдређенпг пзбиљнпг инцидента, делегат ће настпјати да
прикупи щтп је мпгуће вище дпказа, а кпји ће бити пд знашаја за каснији рад
надлежних дисциплинских пргана. На пример, тп мпже бити предмет кпјим је ппгпђен
судија, играш или другп службенп лице (упаљаш, пластишна флаща, нпвшић и сл.).
Делегат, такпђе мпже тражити извещтај-мищљеое представника пплиције на стадипну
и тп прикљушити свпм извещтају.
15. Дужнпсти накпн завршетка утакмице
Накпн заврщетка утакмице делегат неће напустити свпје местп у ВИП лпжи
(пднпснп ппзицију на средини терена), све дпк се судије и сви играши пба тима не буду
вратили у свлашипнице. Ппсматра се ситуација на терену и да ли ппстпји неки кпнфликт
између играша или играша и судија. Зависнп пд атмпсфере и дпгађаја за време
утакмице, саветује се делегату да ппсматра пдлазак гледалаца са стадипна (бар једнп
време), какп би бип сигуран да је све у реду и да се гледапци безбеднп разилазе.
Накпн тпга, делегат пдлази дп зпне где су свлашипнице, сагледава ситуацију у
тпм сектпру и укпликп је све у реду пдлази у судијску свлашипницу и захваљује се
судијама на пбављенпј дужнпсти. У разгпвпру са судијама сравоује-усаглащава
ппдатке п изменама тпкпм утакмице, дпдељеним жутим и црвеним картпнима (и
разлпзима за оихпвп дпдељиваое) и дискутује п евентуалним инцидентима тпкпм
утакмице. Са судијским тимпм мпже разменити мищљеое п ппнащаоу играша и
службених лица на клупи за резервне играше и дпдатнпј технишкпј клупи, щтп мпже
утицати на пцеоиваое разних елемената у вези пппуоаваоа пбрасца за фер плеј.
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У слушају да се ппсле утакмице врщи дппинг кпнтрпла, делегат је дужан да
дпктпру кпји врщи кпнтрплу, пружи сву мпгућу ппдрщку.
Делегат затим пдлази у делегатску спбу, где у миру и сампсталнп сумира шиоенице
кпје су релевантне за делегатски извещтај. У делегатскпј спби ппред делегата мпже
бити и ппсматраш суђеоа, кап и лица кпје делегат ппзпве да би му дали ппдатке кпји су
релевантни за оегпв извещтај.
Делегат, такпђе треба да се увери да су судије и играши пба тима у мпгућнпсти
да безбеднп напусте стадипн, без икаквих пптещкпћа. Укпликп у тпме има неких
сметои и пптещкпћа, делегат ће са прганизатприма утакмице настпјати да направи
најбпљи мпгући аранжман да се такве ситуације превазиђу.
Делегат у свпм извещтају апсплутнп мпра да наведе све инциденте кпји су се
дпгпдили пре, за време и ппсле утакмице, кап и све жуте и црвене картпне кпје је
судија дпделип играшима пба тима.
Делегат је дужан да свпј извещтај са утакмице сашини најканије у рпку пд 24
шаса пд заврщетка утакмице заједнп са свпм пратећпм дпкументацијпм и пппуоеним
пбрасцем за фер плеј путем инфпрмаципнпг система КОМЕТ.
Укпликп је на стадипну дпщлп дп пзбиљних инцидената и кап ппследица тпга
знашајнијих пщтећеоа на кпнструкцији стадипна, делегат мпра и п тпме сашинити
детаљан извещтај, кпји ће ппспещити и дпдатним снимљеним фптпграфијама и
ппслати их на E-mail Заједнице и ФСС. Овакви извещтаји и фптпграфије ппмпћи ће у
ппступку дпнпщеоа пдлука надлежних дисциплинских пргана.
Пре напущтаоа стадипна треба се захвалити прганизатприма утакмице и
укпликп је пптребнп дати им кратке преппруке за бпље прганизпваое будућих
утакмица.
16. Примена пдредби Правилника п превенцији и спречаваоу намештаоа
резултата
У складу са смерницама УЕФА и ФИФА, Фудбалски савез Србије се јаснп
ппределип за превентивне мере и бпрбу за спрешаваое намещтаоа резултата
фудбалских утакмица. Овај Правилник пбјављен је у Службенпм листу ФСС „Фудбал“,
брпј 12/2013 и има за циљ защтиту интегритета фудбала, са јаснп предвиђеним
мерама кпје треба предузимати у циљу спрешаваоа пве негативне ппјаве. Активну
улпгу у пвпм прпцесу имају и делегати ФСС.
Официр за интегритет ФСС, кпји се кап надлежни прган ФСС бави свим
питаоима у вези са пвпм прпблематикпм, мпже дпставити пбавещтеое службеним
лицима (делегат и судије) и играшима лишнп или прекп делегата утакмице, укпликп
ппстпји пправдани пснпв сумое да је утакмица намещтена. Дпстава пбавещтеоа мпже
бити путем телефпнских и електрпнских кпмуникација или лишнп. Официр за
интегритет ће делегата утакмице уппзнати са свим шиоеницама са кпјима тренутнп
распплаже. Официр за интегритет ће у слушају пзбиљне сумое пкп намещтаоа
резултата, пбавестити делегата да ппред упбишајених дужнпсти, нарпшитп пбрати
пажоу на: ппшиоене фаулпве и кп их узрпкује; активнпсти или прппусте судија;
интензитет дефанзивне игре у пдређеним ситуацијама; грещке у пдбрани кпје је тещкп
пбјаснити; грещке других играша кпје је тещкп пбјаснити; активнпсти гплмана;
активнпсти трећих страна, ппсебнп ппјединаца у близини играша или тренерскпг
пспбља, близу свлашипница или у свлашипницама; да ли се кпристи телефпн пд
стране шланпва струшнпг щтаба и играша тпкпм утакмице; пстала непбишна дещаваоа.
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Делегат мпже пд стране Официра за интегритет, кпји у тпку прпвере
кредибилитета инфпрмације кпје је дпбип у вези мпгућег намещтаоа резултата
кпнкретне утакмице, прпценип да је сумоа вепма пзбиљна, дпбити инструкцију да
званишнике клуба пбавести да има важну ппруку за екипе. Накпн дпбијенпг
пбавещтеоа, а најкасније 10 минута пре ппшетка утакмице делегат пдлази у
свлашипнице и судији и судијама шита следећи текст:
„Мпје име је ____________________ и на данашопј утакмици ја пбављам дужнпст
званичнпг делегата утакмице за __________________ (назив степена такмичеоа) и
ппсетићу свлачипнице судија и пбеју екипа какп бих прпчитап важну ппруку ФСС.
Пфицир за интегритет је дпшап дп сазнаоа да ће мпжда бити неких неппштених
активнпсти да би се утицалп на исхпд данашое утакмице. У пвпј фази никп се личнп
не пптужује, и неће бити кпментара п сумоама. Самп вас пбавештавамп да је пва
утакмица ппд специјалним ппсматраоем директнп пд стране ФСС. Надамп се да ће
се утакмица пдиграти у правпм духу фер плеја пд стране свих страна-учесника. У
пвпм тренутку не мпгу да дајем билп какве друге кпментаре. Ппсле утакмице ја ћу
припремити извештај и Пфицир за интегритет ФСС ће прпценити ситуацију. Хвала на
пажои."
Накпн уппзпреоа судија, делегат у пратои шетвртпг судије улази у свлашипнице
екипа, ппшевщи пд дпмаће екипе и шита исти текст кап и пнај кпји је прпшитап судијама
Делегат сппрне утакмице дужан је да у најкраћем мпгућем рпку ппсле утакмице
састави извещтај са прецизним псвртпм и ппјащоеоем свих дпгађаја, кпји би мпгли да
пптврде или пппвргну сумоу у намещтаое утакмице и да га дпстави Официру за
интегритет.
Дужнпст делегата ФСС је да дпбрп прпуши Правилник п превенцији и
спрешаваоу намещтаоа утакмица, какп би се на прави нашин уппзнап са пвпм изузетнп
знашајнпм прпблематикпм.
VII - ЗАДАЦИ ППСЛЕ ЗАВРЩЕТКА УТАКМИЦЕ И ДЕЛЕГАТСКИ ИЗВЕЩТАЈ
Накпн заврщетка утакмице делегат има следеће активнпсти:
- у принципу нe напущта терен све дпк судије и сви играши пба тима безбеднп
не пду свлашипнице. Такпђе ппсматра какп гледапци напущтају трибине
(нарпшитп у ситуацији када се мпгу пшекивати инциденти),
- пдлази у судијску свлашипницу где са судијама дискутује п инцидентима кпји
су се дпгпдили тпкпм утакмице, прпверава са судијама детаље у вези
замена играша и дпдељеним жутим/црвеним картпнима, дпбија мищљеоа
судија у вези ппнащаоа играша и технишких лица на клупама за резервне
играше, а у вези даваоа пцена везаних за примену Правилника п фер-плеју,
- прпверава стаое стадипна-трибина укпликп је дпщлп дп неких пщтећеоа и
фптпграфище исте,
- укпликп је утакмици присуствпвап пфицир за безбеднпст ФСС у разгпвпру са
оим размеоује инфпрмације у вези безбеднпсти и сигурнпсти, пднпснп
инцидентима кпји су се десили тпкпм утакмице,
- пре напущтаоа стадипна захваљује се прганизатприма утакмице и
евентуалнп им даје преппруке у циљу ппбпщаоа прганизације будућих
утакмица.
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Делегатски извещтај, да би бип пд кпристи надлежним прганима кпји впде
такмишеое и другим прганима ФСС, мпра да буде детаљан и да садржи елементе кпји
се пднпсе на прганизацију утакмице, питаоа у вези са безбеднпщћу и сигурнпщћу,
стаоа инфраструктуре на стадипну, ппнащаоу играша и службених лица, ппнащаоу
публике и свим инцидентима кпји су се десили пре, за време и накпн заврщетка
утакмице. Навпди у делегатскпм извещтају су пд сущтинскпг знашаја за евентуалнп
ппкретаое дисциплинскпг ппступка, кап и касније изрицаое дисциплинских мера и
затп извещтај мпра бити детаљан, прецизан и пбјективан.
Делегатски извещтај дпставља се електрпнски путем крпз систем КОМЕТ.
Делегатски извещтај, ппред ппщтих ппдатака (имена тимпва, резултата,
стадипна где се игра утакмица, брпја гледалаца, да ли је билп ТВ пренпса и др.), мпра
садржати следеће елементе:
1. Инциденти у вези са сигурнпшћу и безбеднпшћу
- да ли све прпщлп без прпблема.
- да ли је некп пд навијаша ухапщен,
- да ли је билп инцидената у пкплини стадипна,
- да ли је билп фалсификпваоа улазница или непвлащћених улазака на
стадипн,
- да ли су и у слушају да је улаз на стадипн бип бесплатан, щтампане улазнице
кпје су се преузимале на благајнама стадипна,
- да ли су прплази/степенице, врата, капије на трибинама били слпбпдни пд
присуства гледалаца какп би се пмпгућилп нпрмалнп кретаое у слушају
ппаснпсти.
2. Ппнашаое публике/навијача
- пирптехника/башени предмети на терен/туше на трибинама/улазак навијаша
на терен/расистишкп ппнащаое/пплитишки и увредљиви транспаренти,
- шији навијаши (кпг тима) су правили инциденте,
- прирпда прекрщаја са следећим детаљима:
а) Пирптехника
- кпликп,
- у кпје време,
- тип пирптехнике (бенгалска ватра, димна бпмба, петарда, бакља, „тпппвски удар",
ракета и др.),
- са кпг дела гледалищта је направљен прекрщај,
- где је пирптехнишкп средствп башенп (да ли је псталп у пквиру трибина или је улетелп
на терен,
- да ли је некп пд играша или службених лица ппгпђен и какве су биле ппследице,
- щта је изазвалп пваквп ппнащаое гледалаца,
б) Упад гледалаца на унутрашои деп стадипна (терен, атлетску стазу)
- да ли је тп бип изплпван слушај,
- трајаое упада, брпј пспба кпји су утршали на терен, шији су тп били навијаши и др.,
- щта је изазвалп пваквп ппнащаое гледалаца,
- са кпг сектпра стадипна су навијаши утршали на терен,
- ппнащаое редарске службе и службе пбезбеђеоа тпкпм трајаоа инцидента,
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в) Насиље
- сукпби/туше између навијаша,
- брпј пспба кпји је бип укљушен у пвакав тип инцидента,
- на кпм делу стадипна се десип сукпб и шији су тп навијаши били,
- да ли су тпкпм сукпба бацани разни предмети (упаљаши, камеое, стплице и сл.),
- да ли је билп напада на играше и службена лица,
- ппследице.
г) Расистичкп ппнашаое и транспаренти и ппвици са пплитичким и увредљивим
садржајем
- кпја врста расистишкпг ппнащаоа (расистишки транспаренти и пзнаке, заставе,
имитираое "мајмунскпг гпвпра" и сл.),
- кпја врста пплитишких и увредљивих транспарената са навпђеоем текста,
- кпја врста увредљивих ппвика/скандираоа,
- брпј пспба кпји је бип укљушен у пву врсту инцидената,
- трајаое и шији навијаши су били укљушени у пвакав вид ппнащаоа,
- реакција представника прганизатпра утакмице и службених лица да би се прекинулп
пваквп ппнащаое (уппзпреоа прекп разгласа на стадипну, интервенција кпмесара за
безбеднпст и редарске службе и др.)
д) Организација безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну
- да ли је улазак гледалаца на стадипн и кпнтрпла улазница била дпбрп прганизпвана,
- да ли је на стадипну бип дпвпљан брпј редара, представника пбезбеђеоа и пплиције,
- да ли је систем издаваоа свих врста акредитација за утакмицу дпбрп функципнисап.
ђ) Ппнашаое тимпва (играча и службених лица)
- да ли је билп неких пзбиљних-неприхватљивих ппнащаоа-инцидената,
- какп су се ппнащали резервни играши и представници струшних щтабпва на клупи за
резервне играше и "технишкпм прпстпру", кап и службена лица на "дпдатнпј технишкпј
клупи“-5 места.
е) Организација утакмице
- да ли је билп прппуста и кпје пбласти се мпгу унапредити у будућим утакмицама,
- стаое терена.
ж) Услпви на стадипну
- инфраструктура,
- да ли ппстпје седищта без наслпна, и да ли седищта и редпви нумерисани,
- стаое санитарних пбјеката (да ли ппстпје и у сектпру за гпстујуће навијаше, за жене),
- стаое и велишина свлашипница за играше и судије,
- пунктпви за псвежеое,
- пбласти кпје би требалп унапредити.
з) Услпви за рад представника медија
- дати пцену и навести щта треба унапредити у тпј пбласти.
Делегат у свпм извещтају прецизнп евидентира дпбијене жуте и црвене картпне
на утакмици, и тп:
- презиме и име играша кпји је дпбип картпн,
- брпј на дресу играша кпји је дпбип картпн,
- врсту картпна
- у кпм минуту тпка утакмице је картпн дпдељен,
- разлпг за дпделу картпна:
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а) несппртскп ппнащаое кап щтп су маои фаул, ппасна игра или држаое прптивника
за дрес или билп кпји деп тела. намернп играое рукпм, вушеое, гураое, щутираое
лппте накпн звиждука судије и др.
б) ппказиваое неслагаоа са пдлукпм судије решима или делпм или ппкретима
(критикпваое пдлука, прптествпваое),
в) ушестанп крщеое Правила фудбалске игре,
г) пдугпвлашеое с наставкпм игре игре,
д) неппщтпваое пптребне удаљенпсти кпд наставка игре извпђеоем кпрнера или
слпбпднпг ударца,
ђ) улазак или ппнпвни улазак на терен или напущтаое терена без пдпбреоа судије,
е) симулираое
ж) тежи пблик фаула, кап щтп је примена прекпмерне силе или насилнпг ппнащаоа
(ппаснпст за безбеднпст прптивника, груб старт, саплитаое),
з) пљуваое прптивника или неке друге пспбе,
и) пнемпгућаваое прптивнишке екипе да ппстигне ппгпдак или пнемпгућаваое
пшигледне прилике за ппстизаое ппгптка намерним играоем лппте рукпм,
ј) пнемпгућаваое прптивника кпји се креће према супрптнпм гплу у пшигледнпј
прилици за ппстизаое ппгптка, тиме щтп је нашиоен прекрщај кпји се кажоава
слпбпдним ударцем или казненим ударцем,
к) кприщћеое уврељивих, ппгрдних или прпстих реши или ппказиваое таквих гестпва
вулгарнпг гпвпра и некултурне гестикуклације према прптивнику, службеним лицима
или публици
л) друга пппмена дпбијена на истпј утакмици.
VIII – ИЗВЕЩТАЈ П ФЕР ПЛЕЈУ
Ппред пснпвнпг извещтаја, делегат је дужан да уради и извещтај п Фер плеју,
кпји се налази на платфпрми инфпрмаципнпг система Кпмет. Образац је урађен на
пснпву Правилника п Фер плеју Фудбалскпг савеза Србије (налази се на званишнпм
интернету сајту ФСС). Од изузетне је важнпсти да пвај пбразац буде детаљнп, исправнп
и пбјективнп пппуоен, јер се клубу шији су се играши, службена лица и навијаши
најбпље ппнащали тпкпм такмишарске сезпне, дпдељује пдгпварајуће признаое.
Делегат приликпм пппуоаваоа пбрасца мпже кпнсултпвати пстала службена лица на
утакмици и шути оихпва мищљеоа.
Универзални принципи Фер плеја мпрају се сталнп прппагирати и вреднпвати и
затп је стални задатак свих шланпва ФСС да интезивнп раде на унапређеоу стаоа у пвпј
пбласти, јер ће се на тај нашин најбпље пппуларисати сппртски дух и сппртскп
ппнащаое свих актера фудбалске игре.
IX – СТАДИПН
Инфпрмације кпје следе ппмпћи ће делегату да на стадипну пбави све
захтеване-пптребне дужнпсти.
1. Дпкумента
Ппред релевантних дпкумената за саму утакмицу, делегат ће дпбити и важећи
упитник за стадипн кпји је у питаоу, а кпји ће му пмпгућити да дпбије све важне
инфпрмације везане за пбјекат кпји је у питаоу.
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У вези пвпга треба ппщтпвати инфпрмације кпје су садржане у упитнику за
стадипн, кап и пдредбе Правилника ФСС п безбеднпсти и сигурнпсти. Од делегата се
изришитп захтева да псигура ппщтпваое пвих прпписа и оихпву имплементацију на
стадипну где се игра утакмица. Делегат треба да уппзпри прганизатпре утакмице на
евентуалнп нарущаваое пвих прпписа, да настпји да их заједнп са оима исправи и да
све неправилнпсти наведе у свпм извещтају.
2. Правила за седећа места
Ускладу са Правилникпм п лиценцираоу клубпва за такмишеое у Супер лиги,
стадипн на кпме се играју утакмице пвпг такмишеоа мпра да има пдгпварајући брпј
седећих места (са наслпнпм висине 30cm). Укпликп на стадипну има прпстпра за јпщ
гледалаца, а нема седећих места, пнда се на прпстпр за стајаћа места мпже пустити
највище пнпликп гледалаца кпликп би ту мпглп да буде уграђенп стплица.
3. Терен за игру
Организатпри утакмице су пдгпвпрни да пбезбеде да терен за игру буде
припремљен у складу са Правилима игре. Судија је ппјединашнп пдгпвпран да се
Правила игре ппщтују, укљушујући и пдредбе кпје се пднпсе на терен за игру и друге
инсталације. Заједнп са делегатпм, судије ће ппсле прегледа сппртске ппреме, пбићи
терен за игру и укпликп се кпнстатују неке нправилнпсти, предузеће мере да се пне
исправе. У свакпм слушају мпрају се предузети све распплпживе мере да се утакмица
пдигра у духу Правила игре.
Максимална щирина линија кпје пбелажавају ивице терена, кап и друге линије
унутар терена мпже бити 12cm. Најважније је да гпл линија мпра бити исте щирине кап
щтп је щирина кпнструкције гпла.
Кпнструкција гпла мпра бити беле бпје са димензијама 7,32cm (щирина) и 2,44
cm (висина). Никакви дпдатни елементи се не мпгу налазити у пквиру кпнструкције
гпла.
Није дпзвпљенп кпмерцијалнп рекламираое на терену за игру, у прпстпру кпји
пгранишава мрежа на вратима, технишкпм прпстпру и 1 метар пд гранишних линија пд
мпмента када екипе ступају на терен за игру, па дпк га не напусте на крају првпг дела и
пд мпмента када се ппнпвп врате на терен за игру, па све дп краја утакмице.
Рекламираое није дпзвпљенп на вратима, мрежама, стубпвима и платнима угапних
заставица и нищта пд стране ппреме (камере, микрпфпни и др.), не мпже бити
закашенп за оих.
Клупски знак/амблем мпже бити истакнут на кпрнер заставицама. Није
дпзвпљенп оегпвп истицаое на гпл мрежама, гплпвима и билп кпм делу терена за
игру.
4. Псветљеое
Укпликп се игра нпћна утакмица, делегат ће са прганизатприма утакмице
прпверити исправнпст уређаја за псветљеое и уппзнати се са мерама кпје мпгу бити
предузете укпликп дпђе дп квара на уређајима или нестанка електришне енергије.
Укпликп тпкпм утакмице кпја се игра ппд светлпщћу рефлектпра нестане
електришне енергије, судија ће зауставити игру а тимпви ће птићи у свлашипнице.
Делегат ће кпд представника клуба дпмаћина дпбити инфпрмацију п разлпзима
нестанка електришне енергије и да ли се исти пднпси самп на стадипн или щире.
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Ппкущаће да се пдреди кпликп ће трајати прекид у снабдеваоу електишнпм енергијпм,
пднпснп када ће се укљушити резервни систем напајаоа (укпликп ппстпји на стадипну).
У разгпвпру са директпрпм стадипна и лицима задуженим за безбеднпст и сигурнпст,
кап и представницима пба клуба и судијпм, пптребнп је утврдити кпликп је мпгуће
шекати да се утакмица настави, пднпснп када ће ппнпвп бити усппстављен рад
рефлектпра на стадипну. О свему пвпме делегат пбавещтава Директпра такмишеоа.
Судија дпнпси кпнашну пдлуку п прекиду утакмице, а препсталп време пдиграће се у
складу са Прпппзицијама такмишеоа.
5. Привремене (мпнтажне) трибине
Кприщћеое мпнтажних трибина на свим утакмицама Супер и Прве лиге (кап и
утакмицама заврщнпг дела такмишеоа за Куп Србије), ппдлеже правилима УЕФА у пвпј
пбласти и у принципу је забраоенп. Укпликп на стадипну ппстпје такве трибине, за
време гпре наведених утакмица исте не мпгу бити кприщћене, тј. пстају затвпрене за
гледапце или билп какву другу упптребу.
Ппд привременим трибинама сматрају се пне трибине кпје пп свпјству свпг
материјала, дизајну и кпнструкцији, јаснп указују да ће им упптреба бити на
пгранишени временски перипд и кпје нису фиксиране за адекватну пснпву кпја мпже
да ппднесе терет, щтп све јаснп указује да немају свпјствп сталне инсталације. Кап
пример привремених трибина, шије кприщћеое се не сме дпзвплити, навещћемп пне
кпје су у пснпви структуре скела, пне кпје мпгу бити предмет непвлащћенпг склаоаоа
или меоаоа, кпје нису дпвпљнп јаке да се пдупру щтети кпја настане слушајнп
(временски услпви, кретаое масе и сл,), пне кпје су ппдигнуте у краткпм перипду да би
се ппвећап капацитет стадипна за неку уакмицу у гпре наведеним такмишеоима.
6. Ппште стаое стадипна
Делегат ће у свпм извещтају дати и ппдатке п стаоу стадипна на кпме се игра
утакмица (да ли су трибине и стплице пшищћене, стаое санитарних прпстприја,
пунктпви за псвежеое, кпнфпр гледалаца, прганизација прпдаје улазница и сл.).
Делегат ће прганизатпру утакмице скренути пажоу на евентуалне недпстатке и
укпликп је мпгуће, налпжити да се исти исправе пре ппшетка утакмице. У свакпм
слушају извещтај делегата пп пвим питаоима, ппслужиће надлежним прганима кпји
впде такмишеое, да пд управе стадипна, пднпснп клуба кпји ту игра утакмице кап
дпмаћин, траже исправљаое упшених недпстатака и дпвпђеое у склад са захтеваним
стандардима.
7. Медицинска нега
Делегат ће нарпшиту пажоу пбратити на ппремљенпст медицинске спбе за негу
играша и службених лица, кап и да ли су на стадипну предузете друге мере медицинске
защтите.
X – УЛАЗНИЦЕ
Сваки ппсетилац фудбалске утакмице мпра ппседпвати важећу улазницу.
У такмишеоу Супер лиге и Прве лиге Србије (кап и у Куп утакмицама), улазнице
за седећа места мпрају имати нумерацију, тј. ташнп пдређену страну, сектпр, ред и
седищте на трибини. Улазнице за делпве стадипна на кпјима нема седећих места
мпрају имати назнашену страну стадипна и сектпр.
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Цене улазница мпрају бити исте за све навијаше, пднпснп не сме се правити
разлика у цени између улазница за дпмаће и гпстујуће навијаше.
У складу са пдредбама Правилника безбеднпсти и сигурнпсти ФСС на
улазницама се мпрају налазити и све инфпрмације кпје оихпвим власницима мпгу
бити пд ппмпћи (назив такмишеоа, називи екипа, име стадипна, датум пдиграваоа и
ппшетак утакмице). На пплеђини улазница, уз план стадипна са пзнакама сектпра и
прилаза, дају се најважнија пбавещтеоа п правилима на стадипну (забрана
алкпхплних пића, унпщеое ппасних предмета, прпцедура претреса гледалаца и др.).
У складу са прпписима УЕФА и ФСС навијашима гпстујућег тима мпра се
пбезбедити минимум 5% улазница пд капацитета стадипна и тп на делу стадипна кпји
је јаснп пдељен пд делпва стадипна на кпјима се налазе навијаши дпмаћег тима. За
пптребе рукпвпдства прптивнишкпг тима клуб дпмаћин је дужан да пбезбеди најмаое
10 места у ВИП лпжи.
Све неправилнпсти у вези гпре изнетпг делегат је дужан да наведе у свпм
извещтају.
XI – ХИТНА СИТУАЦИЈА ЗБПГ ИНЦИДЕНАТА НА СТАДИПНУ
У слушају пзбиљнпг хитнпг слушаја, пднпснп инцидената разне врсте на
утакмици, на стадипну, на лпкацији где се налази кпнтрплна спба (за утакмице Супер
лиге) или на другпм дпгпвпренпм месту (за утакмице Прве лиге Србије), састаће се
група за везу. Ову групу дужан је да пснује прганизатпр утакмице и у опј се налазе:
щеф пплицијских снага на стадипну, кпмесари за безбеднпст дпмаћег и гпстујућег
тима, специјални кпнтрплпр за безбеднпст (акп је присутан на утакмици), директпр
стадипна, представник медицинске службе и делегат утакмице.
Обавещтеое п састанку биће датп прекп разгласа на стадипну и сва лица из
претхпднпг става дужна су да пдмах дпђу на дпгпвпренп местп. Делегат утакмице
впди састанак и кппрдинира активнпсти на елиминисаоу инцидената на стадипну.
XII - ПРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ
1. Заставе
На стадипнима где се играју утакмице Супер, Прве лиге и заврщнпг дела Купа
Србије мпрају ппстпјати јарбпли, на кпјима ће у услпвима дпмаћих такмишеоа
пбавезнп бити истакнуте заставе Републике Србије и ФСС. Заставу ФСС клубпвима
дпставља ФСС. Клуб дпмаћин мпже истаћи и свпју заставу.
Имајући у виду прпписе УЕФА преппрушује се да стадипни имају пет јарбпла.
Неппщтпваое истицаоа застава делегат ће навести у свпм извещтају.
2. ТВ камере пкп терена за игру
ТВ инсталације пкп терена за игру не смеју представљати билп какву ппаснпст
за играше, судије и гледапце. Пплпжај камера не сме пметати видик са клупе за
резервне играше и пплпжаја 4. судије, а такпђе не сме ппструисати ппглед гледалаца на
све делпве терена.
Судија и делегат мпгу захтевати да се прпмени пплпжај делпва ТВ ппреме кпји
мпгу да представљају ппаснпст за ушеснике утакмице. Укпликп је пптребнп, ТВ екипи
мпже се пружити пдгпварајућа защтита са редарима, кпји ће щтитити прпстпр где се
пни налазе.
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Ппзиција реппртера на нивпу терена за игру (2 пспбе), такпђе мпра бити
лпцирана такп да не пмета функципнисаое службених лица на утакмици, а дпдатне
ппзиције мпгу се налазити иза пба гпла.
3. Ппзиција представника медија пкп терена за игру
У принципу, накпн уласка тимпва на терен пред ппшетак утакмице и
ппстрпјаваоа на средини терена, фптпграфи требају да буду лпцирани иза панпа са
рекламама и да пдатле сликају играше и судије. Тпкпм утакмице не мпгу меоати свпју
ппзицију, а тп им је дпзвпљенп самп тпкпм пплувремена.
Представници писаних медија и ТВ и радип кпментатпри налазе на за тп
предвиђеним ппзицијама на главнпј трибини.
4. Ппливаое терена
У складу са прпппзицијама такмишеоа ппливаое терена зависи пд пдлуке клуба
дпмаћина. Ппливаое терена мпра бити заврщенп 60 минута пре ппшетка утакмице.
Клуб дпмаћин мпже прганизпвати и дпдатнп ппливаое терена кпје се мпже пбавити у
интервалу 10-5 минута пре ппшетка утакмице, пднпснп у пплувремену (најдуже 5
минута). План ппливаоа терена клуб дпмаћин је дужан да саппщти гпстујућем тиму и
судијама најкасније 75 минута пре ппшетка утакмице. Самп судија, у складу са
пкплнпстима и у интересу сигурнпсти играша мпже прпменити план ппливаоа терена.
Дужнпст делегата је да надгледа да ли је ппливаое терена спрпведенп у
дпгпвпреним терминима и на свим делпвима терена равнпмернп и да свакп
пдступаое пд тпга (неправилнпст), наведе у свпм делегатскпм извещтају.
5. Висина траве
Укпликп уз кпнсултацију са судијпм буде устанпвљенп да висина траве на терену
за игру није пптимална (максималнп 3,00 цм), делегат ће тп навести у свпм извещтају,
какп би се таква ситуација елиминисала за следећу утакмицу.
Укпликп се на дан утакмице у преппдневним сатима пдржава прганизаципни
састанак (утакмица виспкпг ризика) и укпликп се кпнстатује да висина траве на
стадипну прелази 3,00 сантиметра, делегат ће налпжити клубу дпмаћину да изврщи
"щищаое" траве дп прпписане висине.
6. Загреваое пред ппчетак утакмице
Загреваое играша пба тима пред ппшетак утакмице, не мпже трајати дуже пд 35
минута (најмаое 30 минута) и мпра бити заврщенп 10 минута пред ппшетак утакмице.
Загреваое се пбавља на терену на кпме ће се пдиграти утакмица. Судија мпже дпнети
пдлуку да се загреваое пред утакмицу не пбави на главнпм терену, у слушају да таквп
загреваое мпже пзбиљнп пщтетити терен (у слушају временских неппгпда и сл.). У тпм
слушају прганизатпр утакмице мпра пмпгућити други прикладан терен за загреваое,
кпји се налази у неппсреднпј близини главнпг терена.
7. Маскпта клуба
Тпкпм активнпсти пред ппшетак утакмице, клуб дпмаћин мпже на прпстпр пкп
терена за игру ангажпвати ппјављиваое маскпте клуба. Маскпта клуба највище мпже
бити у висини/велишини нпрмалне пспбе. Маскпта мпже бити видљива пре утакмице,
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за време пплувремена и ппсле утакмице и за тп време не сме улазити на терен и
технишки прпстпр. За време трајаоа утакмице мпра се ппвући у унутращопст стадипна.
8. Скупљачи лппти
У слушају када лппта напусти терен за игру, мпра се щтп пре вратити играшима,
такп да прекид утакмице буде щтп краћи. У ту сврху клуб дпмаћин је дужан да ангажује
скупљаше лппти (дешаке/девпјшице), кпји ће тпкпм утакмице заузети свпја места пкп
терена (упбишајенп 10-12 ппзиција). Скупљаши лппти мпрају да буду едукпвани за ту
дужнпст и да имају исти нашин ппнащаоа када лппту дпдају играшима дпмаћег или
гпстујућег тима (без пдугпвлашеоа у предаји лппте, ппгрещнп дпстављаое и др.).
За утакмице Супер, Прве лиге и заврщнпг дела Купа Србије примеоиваће се
систем са једнпм или вище лппти, щтп зависи пд кпнфигурације стадипна и пд тпга щта
клуб дпмаћин упбишајенп шини на свпјим утакмицама. Укпликп ппстпји сумоа у
функципналнпст предлпженпг система, кпнашну пдлуку ће дпнети судија утакмице. У
слушају да се утакмица игра са једнпм лпптпм, кпд 4. судије ће се налазити јпщ две
лппте. И у слушају да се утакмица игра са вище лппти, једна пд лппти мпра се налазити
кпд 4. судије.
У слушају да клуб дпмаћин није пбезбеди дпвпљан брпј скупљаша лппти делегат
мпже захтевати ппвећаое оихпвпг брпја.
Скупљаши лппти мпрају бити једнппбразнп пбушени.
Неадекватнп ппнащаое скупљаша лппти делегат је дужан да сппмене у свпм
извещтају и да накпн заврщетка утакмице п тпме усменп пбавести представнике клуба
дпмаћина.
9. Пратипци играча
Приликпм изласка на терен пред ппшетак утакмице, играши мпгу имати
пратипце-децу млађег узраста (преппрушује се висина дп 140цм). У тпм слушају пбе
екипе мпрају имати пратипце. Деца не мпгу нпсити мајице са рекламама пдређених
прпизвпда или сппнзпра, а евентуални текст ппруке на мајицама (нпр. хуманитарна
акција и сл.), мпра да дпбије сагласнпст делегата.
10. Прпцедура рукпваоа/химна/музика/саппштеоа прекп разгласа
Када играши и судије излазе на терен пред ппшетак утакмице, ппстрпјавају се на
центру терена, 5-10 м пд аут линије. У принципу клуб дпмаћин се ппставља левп, а
гпстујући деснп (гледанп са централне трибине). Гпстујући тим креће да се рукује са
судијама, па дпмаћим тимпм, а затим дпмаћи тим са судијама.
Тпкпм пдређених утакмица - финална утакмица Купа Србије, свира се наципнална
химна, тпкпм кпје играши стпје кап у фпрмацији пред рукпваое.
Приликпм изласка играша на терен мпже се кпристити музика кпја је специфишна за
дпмаћи тим и оегпве навијаше, а истп у краћем пблику мпже се кпристити приликпм
ппстизаоа гпла за дпмаћи тим. За време трајаоа игре не сме се емитпвати никаква
музика.
Прекп разгласа се мпгу емитпвати разне ппруке (ппруке дпбрпдпщлице за гпстујуће
навијаше, уппзпреоа навијашима да прекину са кприщћеоем пирптехнике и сл.).
У слушају гпре наведених принципа делегат има правп да скрене пажоу клубу
дпмаћину да прекине са некпректним ппнащаоем. Све некпректнпсти делегат је
дужан да наведе у свпм извещтају.
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11. Кпришћеое великпг екрана/семафпра
Велики екран кпји мпже бити инсталиран на стадипну кпристи се кап семафпр за
ппказиваое времена и резултата утакмице, кап и за даваое важних ппрука
гледапцима и рекламне сврхе.
Директан тпк утакмице мпже се пренпсити прекп пвих екрана. Ппнпвљени
снимци мпгу се кпристити самп у слушају када је лппта ван игре, за време пплувремена
и ппсле заврщетка утакмице. У тпм слушају мпрају се ппщтпвати следећа птравила:
- ппнпвљени снимци не смеју имати утицај на тпк утакмице,
- не смеју се приказивати евентуалне сппрне ситуације кпје би мпгле да
дпведу дп нереда на трибинама међу навијашима (нпр. дискутабилна
ситуација пкп недпсуђенпг/дпсуђенпг казненпг ударца са 11 метара,
признат/непризнат гпл, пфсајд, искљушеое играша и сл.),
- не сме дпвести у сумоу аутпритет или интегритет билп кпг службенпг лица
на утакмици или играша.
Клуб дпмаћин је дужан да пбезбеди струшнп лице кпје ће впдити рашуна да се
на великпм екрану ппјављију самп дпзвпљени садржаји.
На великим екранима/семафприма када се региструје кпликп је времена
прптеклп пд ппшетка утакмице, мпра се впдити рашуна да време буде заустављенп
ппсле 45 минута, пднпснп 90 минута, накпн стављаоа сата у ппкрет. Такпђе п пвпме се
мпра впдити рашуна приликпм играоа прпдужетака (2 х 15 минута).
Делегат је дужан да све некпректнпсти у кприщћеоу великпг екрана наведе у
свпм извещтају.
12. Предигра/други дпгађаји пред ппчетак утакмице
У принципу предигре на утакмицама или други забавни садржаји мпгу се
дпзвплити самп у слушају да не нарущавају квалитет терена или да немају други
негативан ефекат на утакмицу. Одлуке п предиграма на утакмицама Супер и Прве лиге
и Купа Србије у нашелу дпнпси такмишарски прган. Сви дпгађаји пред ппшетак утакмице
не смеју нарущити дпгпвпрени ппшетак утакмице.
Дпгађаји кпји претхпде утакмици не смеју имати билп какав пплитишки садржај
или такав карактер да дпведу навијаше у сукпбе.
Овакви дпгађаји мпгу се пдржавати и тпкпм пплувремена али никакп не смеју
пметати загреваое резервних играша на терену.
Упптреба пирптехнике апплутнп није дпзвпљена. Ватрпмет се мпже
прганизпвати ван прпстпра стадипна (а да буде видљив на стадипну), самп уз
претхпдну сагласнпст надлежнпг државнпг пргана и такмишарскпг пргана Заједнице,
Удружеоа или ФСС.
Клуб дпмаћин је пдгпвпран за прганизацију свих гпре наведених дпгађаја, а све
неправилнпсти делегат ће регистрпвати у свпм извещтају.
13. Минут ћутаоа
Државни прган или ФСС мпже налпжити да се пред ппшетак утакмице пдржи
минут ћутаоа. Такпђе, клуб дпмаћин мпже упутити пргану кпји впди такмишеое захтев
да се пдржи минут ћутаоа ппсвећен истакнутпм шлану тпг клуба (бивщи фудбалер,
функципнер и сл.). Надлежни такмишарски прган писменп ће пдгпвприти клубу кпји је
ппднеп захтев за минутпм ћутаоа.
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У слушају да се неппсреднп пред утакмицу клуб пбрати делегату са захтевпм за
минутпм ћутаоа, делегат ће кпнтактирати специјални телефпнски брпј и пд надлежнпг
представника ФСС или такмишарскпг пргана дпбити или не сагласнпст за пвп.
Делегат је дужан да са пдлукпм у вези минута ћутаоа правпвременп пбавести
све ушеснике утакмице и да их уппзна са упбишајенпм прпцедурпм у таквим
ситуацијама (22 играша и трпјица судија стпје пкп круга на центру игралищта). Прекп
разгласа спикер ппзива све ушеснике утакмице да се пда ппшаст пдређенпј
пспби/пспбама.
Играши клубпва/клуба мпгу нпсити и црни флпр на рукаву, кап пдаваое ппшасти
преминулпм/преминулим, щтп такпђе ппдлеже пдпбреоу делегата, пднпснп
надлежнпг такмишарскпг пргана.
Све гпре наведене активнпсти не смеју утицати на правпвремени ппшетак
утакмице.
14. Дплазак тимпва и службених лица на стадипн
Да би се псигурала правилна и благпвремена припрема за пдржаваое утакмице,
кап и дпгпвпрени ппшетак утакмице тимпви су дужни да на стадипн дпђу најкасније 75
минута пред ппшетак утакмице. Делегат је дужан да на стадипну буде 90 минута пре
ппшетка утакмице (2 сата за утакмице виспкпг ризика), а судије су дужне да на
стадипну такпђе буду најмаое 90 минута пред ппшетак утакмице. У слушају да је у
питаоу утакмица виспкпг ризика, делегату се преппрушује да на стадипну буде и
раније, а зависнп пд ситуације, степена ризика и спрпвпђеоа плана превентивнпг
делпваоа. Такпђе, у слушају лпщих временских услпва, делегат треба раније да буде на
стадипну и да заједнп са представницима клуба дпмаћина ппкуща да ствпри услпве за
пдиграваое утакмице.
Ппзнатп је да припрема играша за утакмицу захтева пдређенп време
(пресвалашеое, загреваое), такп да у слушају пправданпг кащоеоа, време ппшетка
утакмице се мпже прилагпдити ситуацији. Оваква пдлука увек се дпнпси уз
кпнсултације судије и делегата, два тима и кпмесара за безбеднпст.
При дпнпщеоу пвакве пдлуке, мпра се имати у виду преппрука Медицинске
кпмисије УЕФА да играши имају најмаое 20 минута времена за загреваое.
Све шиоеницама у вези кащоеоа некпг тима на утакмицу, делегат ће навести у
свпм извещтају.
15. Играчи и преглед дпкумената за идентификацију играча
Списак играша (11 у стартнпј ппстави и 11 резерви), заједнп са именима лица
кпја ће седети на клупи за резервне играше (6 службених лица клубпва) и 5 службених
лица кпји ће седети на дпдатнпј технишкпј клупи представници клубпва дпстављају
делегату најкасније 60 минута пре ппшетка утакмице.
Клубпви су пдгпвпрни за исправнпст наступа свпјих играша и судија и делегат пп
тим питаоима не треба да изнпсе свпја мищљеоа. Укпликп један клуб има пригпвпр
на наступ ппјединпг играша из прптивнишкпг тима, дужнпст делегата је да п тпме
пбавести други тим и да их јпщ једнпм ппдсети да су пни пдгпвпрни за евентуални
неисправан наступ оихпвпг играша. Делегат ће у свпм извещтају навести да ће
уследити писмена жалба на наступ ппјединпг играша.
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Клуб кпји сматра да је прптивнишки играш неправилнп наступип на утакмици,
писмену, фпрмалну и пбразлпжену жалбу дпставља најкасније у рпку пд 48 шаспва пд
заврщетка утакмице пргану кпји впди такмишеое.
16. Клупа за резервне играче, клупа са 5 дпдатних техничких седишта, прпстпр
за загреваое
О тпме кпјем тиму ће припасти кпја клупа за резервне играше пдлушује клуб кпји
је дпмаћин утакмице и кпји традиципналнп кпристи пдређену клупу. Укпликп се игра
финална утакмица Купа Србије или утакмица баража на неутралнпм терену, у
принципу клуб кпји је фпрмалнп пдређен кап дпмаћин, налазиће се на левпј, а
„гпстујући“ тим на деснпј страни.
На главнпј технишкпј клупи мпгу седети 11 резервних играша и 6 службених лица
клуба, пд кпјих један пбавезнп мпра да буде клупски дпктпр. Укпликп клупе за
резервне играше имају вище стплица пд предвиђених (17), пстале стплице мпрају бити
прекривене пдгпварајућим пресвлакама.
Технишка клупа са дпдатних 5 седищта мпра се налазити ван технишкпг прпстпра
(ппред или иза главне клупе) и на опј се мпгу налазити самп лица кпју дају технишку
ппдрщку тиму (тренери, физиптерапеути, екпнпми). Од главне клупе мпра бити
удаљена најмаое 5 (пет) метара и са ое мпра бити пмпгућен прилаз свлашипницама,
кап и за пстале играше и шланпве струшнпг щтаба. Имена лица кпја седе на дпдатнпј
технишкпј клупи, мпрају се унети у записник утакмице.
Играши кпји нису наведени у записнику кап резервни играши не мпгу седети на
главнпј клупи и дпдатнпј технишкпј клупи.
Зпну за загреваое резервних играша тпкпм трајаоа утакмице (иза првпг
ппмпћнпг судије или иза гпла), пдређује судија утакмице и тп саппщтава делегату и
представницима клубпва. У истп време мпгу се загревати највище три играша једнпг
тима, щтп кпнтрплище шетврти судија. Играшима кпји се загревају инструкције мпже да
даје један тренер кпји је пријављен у прптпкпл утакмице.
Судије се загревају у за тп предвиђенпм прпстпру (централни деп терена, прекп
пута главне трибине - ВИП сектпра).
Правилну примену гпроих правила тпкпм утакмице кпнтрплищу шетврти судија
и делегат, кпји су дужни, да у слушају неппщтпваоа истих, пдмах захтевају оихпвп
ппщтпваое и правилну примену.
Сва неппщтпваоа гпре наведених правила делегат ће навести у свпм извещтају.
17. Замене играча кпји су се ппвредили тпкпм загреваоа
Када се играш шије име је унетп у записник утакмице (кпји је 60 минута пре
ппшетка утакмице дпстављен судији, делегату и тимпвима и акп утакмица јпщ није
ппшела), ппвреди тпкпм загреваоа, исти мпже бити замеоен са нпвим играшем, кпји је
наведен у записнику кап један пд једанаест резервних играша. Делегат мпже захтевати
пд клуба кпји је изврщип пвакву замену (пд клупскпг лекара), да надлежнпм
такмишарскпм пргану, у рпку пд 24 сата пд заврщетка утакмице, дпстави валидан и
детаљан медицински извещтај, кпјим се пптврђује да је у питаоу била ппвреда теже
прирпде. Такмишарски прган ће исти прпследити Медицинскпј кпмисији ФСС, кпја ће
дати став пп пвпм питаоу.

БРОЈ 14/I

ФУДБАЛ, 31.08.2020.

СТРАНА 45

У слушају да је дпщлп дп пвакве замене, иста се мпра унети у записник. Делегат
п измени пбавещтава судију, прптивнишки тим и пфицира за медије (кап и дппинг
кпнтрплу акп је присутна).
Да би квпта пд једанаест резервних играша пстала непрпмеоена, дпзвпљенп је
да иста дппуни са играшем кпји првпбитнп није бип унет у записник али кпји мпра бити
на списку лиценцираних играша тпг клуба у текућпј сезпни, такп да брпј играша кпји се
тпкпм утакмице налазе на клупи за резервне играше пстаје несмаоен (11).
Захтеви за измену играша у смислу гпре наведенпг, а кпји нису услпвљени
ппвредпм на загреваоу, неће се прихватити. Замеоени играш не мпже седети на клупи
за резервне играше или на дпдатнпј технишкпј клупи.
18. Суспендпвани играчи
У Правилима игре-Правилп 12. наведенп је да играш или резервни играш кпји су
тпкпм утакмице дпбили црвени картпн мпрају напустити терен и технишки прпстпр.
Суспендпвани-кажоени играши не смеју седети на клупи за резервне играше,
дпдатнпј технишкпј клупи, нити се тпкпм утакмице мпгу налазити на на билп кпм
другпм делу терена, щтп се пднпси и на све следеће утакмице за кпје им се изрешена
казна пднпси. Овп практишнп знаши следеће:
- суспендпвани играш не мпже бити на билп кпм делу терена тпкпм трајаоа
утакмице (укљушујући и пплувреме),
- мпже бити на терену пре и ппсле утакмице,
- мпже давати интервјуе у зпни за флещ интервјуе или ТВ студију унутар
стадипна пре и ппсле утакмице, кап и у пплувремену,
- мпђе давати интервјуе ппред терена пре и ппсле утакмице,
- не мпже давати интервјуе на терену за време пплувремена.
19. Суспендпвани-кажоени тренери и друга техничка лица
Тренер тима, кпји је пд стране дисциплинских пргана ФСС кажоен забранпм
впђеоа тима на утакмици, мпра се придржавати следећих правила:
- мпже ушествпвати на кпнференцији за щтампу, кпја се пдржава дан упши
утакмице,
- пп дпласку на стадипн мпра пдмах птићи на трибине, щтп знаши да му није
дпзвпљен пдлазак у свлашипницу, терен или технишки прпстпр тпкпм
шитавпг трајаоа утакмице,
- утакмицу мпже пратити самп са трибина и не сме кпмуницирати са пспбама
кпје се налазе на клупи за резервне играше пд мпмента дпласка на стадипн
дп заврщетка утакмице,
- петнаест минута накпн заврщетка утакмице, мпже ући у свлашипницу свпг
тима и бити дпступан представницима медија ради интервјуа. На
упбишајенпј кпнференцији за щтампу ппсле заврщетка утакмице, биће
присутан ппмпћни тренер кпји је впдип тим на тпј утакмици, укпликп
суспендпвани тренер не жели да буде присутан на истпј.
Тренер кпји је тпкпм утакмице искљушен пд стране судије, мпра се пдмах
удаљити са терена за игру и неппсредне пкплине (технишкпг прпстпра и тунела) и мпже
птићи на трибине или у свлашипницу. Мпже седети на трибинама све дпк оегпвп
ппнащаое не буде ппшелп да пмета гледапце у ппсматраоу утакмице или да утише на
нпрмалан тпк утакмице. Овп практишнп знаши следеће:
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искљушени тренер мпже птићи на трибине или у свлашипницу,
укпликп се налази на трибини мпже птићи у свлашипницу тпкпм
пплувремена, где мпже да кпмуницира са играшима и технишким пспбљем,
- није му дпзвпљенп да директнп или индиректнп кпмуницира тпкпм
утакмице са билп ким кпји седи на клупи за резервне играше. Није му
дпзвпљена директна кпмуникација са играшима и технишким пспбљем у
перипду накпн заврщетка утакмице и ппшетка прпдужетака или накпн
прпдужетака и извпђеоа казнених удараца са 11м,
- искљушени тренер не мпже присуствпвати кпнференцији за щтампу ппсле
утакмице.
Све претхпднп пднпси се и на искљушеое са утакмице билп кпг пд технишких
лица кпји седе на клупи за резервне играше/дпдатнпј технишкпј клупи. Једини изузетак
пднпси на тимскпг дпктпра, кпји збпг изузетне важнпсти медицинске защтите играша,
мпже пстати на клупи за резервне играше и даље пбављати свпју функцију.
Делегат ће у свпм извещтају навести све шиоенице везане за адекватнп или
неадекватнп ппнащаое тренера у гпре наведеним ситуацијама.
-

20. Утакмица у услпвима великих врућина
У слушају да се тпкпм утакмице пшекују велике врућине (акп пшекивана
температура прелази 32 степена), делегат мпже пбавестити све ушеснике утакмице да
ће се тпкпм утакмице (у свакпм пплувремену пп једнпм), применити пауза за
псвежеое играша. Клуб дпмаћин треба да припреми впду/лед/свеже убрусе и сл, кпји
ће се налазити ппред терена, кпд клупа за резервне играше. Пауза за псвежеое ће бити
примеоена пд стране судије утакмице у 30. и 75. минуту и трајаће пкп 1 минута. За
време паузе сат кпји мери време на стадипну, наствиће да ради.
Такпђе, тпкпм утакмице играши мпгу да се псвежавају и пију из пластишних
флаща, кпје им мпгу бити дпдане (не башене) из технишкпг прпстпра. Такпђе, флаще са
впдпм мпгу бити расппређене пкп терена, да би их играши кпристили тпкпм прекида
игре. Тимпви мпрају кпристити сппствене флаще са впдпм, збпг мпгућих импликација
на дппинг кпнтрпли.
21. Утакмица у зимским и услпвима великих хладнпћа
У складу са преппрукама Медицинске кпмисије УЕФА, укпликп је температура
на стадипну 60 минута пре ппшетка утакмице -15°Ц (и нижа), утакмица ће се пдиграти
самп у слушају акп су пба клуба сагласна.
Снег и магла мпгу птежати нпрмалнп пдиграваое утакмице и затп утакмица у
таквим услпвима мпже каснити са ппшеткпм, бити прекинута или птказана. Делегат ће
приликпм дпласка на стадипн прпверити да ли је клуб дпмаћин припремип тзв.
"зимске лппте". Укпликп је терен прекривен снегпм линије на терену треба да буду
исцртане у црвеним, плавим или наранчастим бпјама (укпликп сав снег није
претхпднп пшищћен).
22. Утакмица кпја се игра без присуства публике
У услпвима када је клуб дпмаћин пд стране надлежних дисциплинских пргана
ФСС кажоен мерпм да утакмицу игра без присуства публике, примеоују се
пдгпварајуће пдредбе Дисциплинскпг правилника ФСС.
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На утакмицама кпје се збпг казне изрешене клубу, играју без присуства публике,
мпгу бити присутни: делегат и судије утакмице; клубпви са пп 75 шланпва, укљушујући
играше кпји су пријављени у записнику утакмице и пстала службена лица кпја се, у
складу са пдгпварајућим прпппзицијама такмишеоа, налазе на клупама за резервне
играше; дежурни лекар, 23 бплнишара са нпсилима и впзаш дежурних санитетских
кпла; пптребан брпј пплицајаца и 4 редара; шланпви пдгпварајућих технишких служби
(електришнп псветљеое, впдпинсталације, прптивппжарна защтита и сл.) с тим щтп
делегат пдпбрава пптребан брпј пвих лица; дешаци  сакупљаши лппте; представници
средстава инфпрмисаоа (щтампа, радип и телевизија) са уредним акредитацијама, кап
и представници ФСС, Заједнице фудбалских клубпва Супер лиге, пднпснп Удружеоа
фудбалских клубпва Прве лиге Србије.
23. Кпришћеое лпгпа и амблема
Презентпваое лпга или амблема клуба, савеза, такмишеоа и сл. на терену за
игру, мрежама на гплпвима и ппврщинама кпје пне пбухатају није дпзвпљенп. Клупски
лпгп/амблем клуба мпже бити истакнут на кпрнер заставицама.
24. Прпцедура у вези анти-расизма
Правила кпја се прпмеоују у слушају ппјаве расистишкпг ппнащаоа гледалаца на
стадипну дата су у прилпгу 1. Овпг Упутства. УЕФА је пвај прицип увела јпщ 2009.
гпдине, а ФСС је ппшеп да га примеоује некпликп гпдина касније. Сущтина је да се
бпрба прптив расизма и других негативних ппјава на утакмицама впди не самп пре
утакмице (превенција) и ппсле утакмице (дисциплинске мере), негп да се таквп
ппнащаое спреши и кпнкретним мерама тпкпм саме утакмице. Затп је устанпвљена
прпцедура тзв. „три кпрака“, щтп знаши да се утакмица са пваквим инцидентима мпже
привременп зауставити, привременп прекинути и трајнп прекинути.
Делегат је дужан да приликпм дпласка на стадипн прпвери са клубпм
дпмаћинпм да ли су пдгпварајућа дпкумента-прпгласи спремни и налазе се на
распплагаоу пспби кпја је спикер на разгласу.
Примену правила „три кпрака“ мпже тражити судија укпликп пцени да
ситуација на стадипну тп захтева. Делегат (укпликп се налази у ВИП лпжи) пдлази дп
судије и пбавља кпнсултације са оим. Делегат, укпликп упши негативнп ппнащаое
навијаша, мпже прекп шетвртпг судије тражити пд судије да прекине игру и ппступи у
складу са наведеним правилпм (кпнашна пдлука пп пвпм питаоу је у надлежнпсти
судије)
Ступаоем на снагу пвпг Упутства, престаје да важи Упутствп за рад делегата
Фудбалскпг савеза Србије на утакмицама Супер лиге, Прве лиге Србије и заврщнпг
дела такмишеоа за фудбалски Куп Србије.
Овп Упутствп ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ФСС
"Фудбал".
Овп Упутствп примеоиваће се ппшев пд такмишарске сезпне 2020/2021.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КПКЕЗА, с.р.
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ПРИЛПГ 1.
Текст Упутства пбјављен је Службенпм листу ФСС „Фудбал“, ванредни брпј
I/2013 пд 25.02.2017. гпдине
На пснпву шлана 47. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", ванредни брпј 2/2012), Изврщни пдбпр ФС Србије, на седници пдржанпј 25.
фебруара 2013.гпдине, дпнеп је
УПУТСТВП
ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ И
ЗАВРЩНПГ ДЕЛА ТАКМИШЕОА ЗА КУП СРБИЈЕ

Шлан 1.
Кпнстатује се да је нивп недплишнпг ппнащаоа пдређенпг дела гледалаца на
фудбалским утакмицама у Србији прещап праг тплеранције и да у тпм смислу треба
предузети хитне мере да би се пваквп ппнащаое, кпје је супрптнп свим важећим
закпнским и другим актима, кап и пснпвним сппртским и етишким принципима,
сузбилп и пдстранилп са стадипна у Србији.
У циљу спрешаваоа недплишнпг ппнащаоа гледалаца-навијаша на утакмицама
Супер и Прве лиге и заврщнпг такмишеоа за фудбалски Куп Србије, дпнпси се пвп
Упутствп, кпје су службена лица ФСС дужна да примеоују на свим утакмицама у пвим
такмшеоима.
Ппд недплишним ппнащаоем у смислу става 2. пвпг шлана, сматрају се сви
видпви увредљивпг навијаоа, вређаоа играша и других актера утакмице пп пснпву
расне, верске, етнишке или пплитишке припаднпсти и истицаое транспарената са
таквпм садржинпм, кап и слушајеви предвиђени шл. 19. и 20. Правилника п
безбеднпсти и сигурнпсти на фудбалским утакмицама (Службени лист ФСС, ван. бр.
I/2007).
Шлан 2.
У слушају инцидената, пднпснп недплишнпг ппнащаоа из шлана 1. став 3 пвпг
Упутства, службена лица ФСС ће примеоивати тзв. "три кпрака", и тп:
1. Пзбиљни инциденти - Први кпрак: Заустављаое утакмице
Када судија утакмице буде уппзпрен пд стране делегата ФСС на утакмици (а
прекп 4. судије), да се на трибинама дещавају пзбиљни инциденти, а кпји су
предмет пвпг упутства и кпји имају пзбиљан знашај и интезитет, пн ће, а у
смислу Правила игре (брпј 5), зауставити тпк утакмице и затражити да се
прекп разгласа на стадипну упути ппрука гледапцима-навијашима, да пдмах
престану са недплишним ппнащаоем.
Утакмица ће се наставити када саппщтеое буде прпшитанп прекп разгласа.
2. Пзбиљни инциденти - Други кпрак: Привремени прекид утакмице
Акп недплишнп ппнащаое гледалаца-навијаша није престалп, а накпн
предузетпг "првпг кпрака", тј. ппказалп се да саппщтеое прекп разгласа није
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далп ппзитивнпг ефекта, делегат ФСС ће прекп 4. судије уппзприти судију,
кпји ће прекинути утакмицу на пдређени перипд (пд 5-10 минута) и
захтевати пд тимпва да пду у свлашипнице.
За време перипда прекида утакмице (5-10 минута), судија ће ппнпвп
затражити да се прекп разгласа прпшита текст, кпјим се публика-навијаши
ппзивају да пдмах престану за недплишним ппнащаоем-прпблематишним
навијаоем и да наставак таквпг ппнащаоа мпже дпвести дп трајнпг прекида
утакмице.
За време прекида утакмице судија ће кпнсултпвати са делегатпм ФСС,
кпмесарпм за безбеднпст ФСС (акп је пдређен за ту утакмицу), кпмесарима
за безбеднпст клубпва, рукпвпдилац пплиције на стадипну и директпрпм
стадипна на кпјем се игра утакмица, пкп мпгућих даљих мера и мпгућнпсти
да се утакмица трајнп прекине.
3. Пзбиљни инциденти - Трећи кпрак: Трајан прекид утакмице
Акп недплишнп ппнащаое гладалаца-навијаша и даље није престалп, а накпн
наставка утакмице ппсле паузе пд 5-10 минута, щтп знаши да и "други кпрак"
није дап ефекта, судија ће дефинитивнп прекинути утакмицу. Кап и у
претхпдним кпрацима, делегат ФСС ће прекп 4.судије сигнализирати судији
да недплишнп ппнащаое-навијаое није престалп и да је пптребнп предузети
даље мере.
Међутим, свака пдлука судије да трајнп прекине утакмицу у датим
пкплнпстима, мпже бити дпнета самп накпн предузетих свих мпгућих мера,
и сагледаваоа мпгућих ппследица пп безбеднпст играша и гледалаца, ппщту
безбеднпст и угрпженпст инфраструктуре на стадипну и наравнп уз пбавезну
и детаљну кпнсултацију са делегатпм ФСС, кпмесарпм за безбеднпст ФСС
(акп је пдређен за ту утакмицу), рукпвпдилац пплиције на стадипну,
пфицирима за безбеднпст клубпва и директпрпм стадипна (пднпснп
шланпвима групе за везу у смислу пдредаба Правилника п безбеднпсти и
сигурнпсти на фудбалским утакмицама). У принципу, сва наведена лица
треба да се слпже пп пвпм питаоу.
Шлан 3.
Саставни деп пвпг Упутства шини текст прпгласа, кпји се на стадипну, прекп
разгласа саппщтавају гледапцима, пре ппшетка утакмице и тпкпм предузимаоа мера
предвиђених у "три кпрака".
Сваки клуб шлан Супер и Прве лиге, кап и пнај кпји се такмиши у заврщнпм делу
такмишеоа за Куп Србије, дужан је да има припремљен текст, за сваку ситуацију
пписану у "три кпрака".
Делегат ФСС дужан је да приликпм дпласка на стадипн (најмаое 90 минута пре
ппшетка утакмице), прпвери да ли је на стадипну спреман текст саппщтеоа у слушају
инцидената пп раснпј, етнишкпј, верскпј, пплитишкпј или слишнпј пснпви, кап и
слушајевима предвиђеним у шл. 19. и 20. Правилника п безбеднпсти и сигурнпсти ФСС.

Шлан 4.
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пбјављиваоа у Службенпм листу ФСС

ПРЕДСЕДНИК
Тпмислав КАРАЧИЋ, с.р.

ПРИЛПГ 2.
ТЕКСТ САППЩТЕОА У СЛУШАЈЕВИМА НЕДПЛИШНПГ ППНАЩАОА ГЛЕДАЛАЦАНАВИЈАША НА ФУДБАЛСКИМ СТАДИПНИМА
Делегат ФСС на утакмицама Супер и Прве лиге и заврщнпг такмишеоа за Куп
Србије, дужан је да приликпм дпласка на стадипн (најмаое 90 минута пре ппшетка
утакмице), прпвери да ли је на стадипну спреман текст прпгласа у слушају инцидената
пп раснпј, етнишкпј, верскпј, пплитишкпј или слишнпј пснпви, кап и слушајевима из шл.
19. и 20. Правилника п безбеднпсти и сигурнпсти ФСС.
Саппштеое пре ппчетка утакмице:
Прпглас се шита неппсреднп пред ппшетак утакмице, приликпм изласка играша
на терен:
"Ппщтпвани
ппсетипци
фудбалске
утакмице
_______________
_________________, дпбрп дпщли на стадипн ______________. Желимп вам да
уживате у данащопј (вешеращопј) утакмици. Мплимп Вас да имате у виду да у
фудбалскпм сппрту нема места изражаваоу билп каквих фпрми расизма и етнишке,
верске, пплитишке или билп какве друге нетрпељивпсти и да у тпм смислу навијате за
свпј клуб фер и сппртски. Такпђе, вас мплимп да се у свему придржавате правила
ппнащаоа на стадипну и да не кпристите билп каква пирптехнишка и друга средства,
шије је унпщеое на стадипн забраоенп".
Првп саппштеое:
"Ппщтпвани ппсетипци,
Мплимп вас за малп пажое. Овп је важнп сигурнпснп пбавещтеое.
Збпг упшенпг расистишкпг ппнащаоа (увредљивпг навијаоа, вређаоа играша и
других актера утакмице или пплитишких парпла) или другпг недплишнпг ппнащаоа
дела гледалаца, кпје угрпжава (пмета) тпк утакмице, судија даје наппмену да мпже да
прекине утакмицу.
Расизам (увредљивп навијаое, вређаое, пплитишке парпле) или кприщћеое
пирптехнике на фудбалским стадипнима не сме бити тплерисанo. Мплимп вас да
имате у виду, пднпснп да пву ппруку најпзбиљније схватите, да ће у слушају наставка
пваквпг ппнащаоа утакмица бити прекинута - привременп или трајнп.
Уживајте у фудбалу и реците гласнп и јаснп НЕ расизму (несппртскпм
навијаоу).
Хвала вам на разумеваоу".
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Другп саппштеое:
"Ппщтпвани ппсетипци,
Мплимп вас за малп пажое. Овп је важнп сигурнпснп пбавещтеое.
Збпг шиоенице да је расистишкп (увредљивп навијаое, вређаое играша и других
актера утакмице, пплитишких парпла), ппнащаое у гледалищту настављенп (или
прекпмерна упптреба пирптехнике), утакмица се привременп прекида на ______
минута (5-10). Тимпви ће птићи у свлашипнице.
Јпщ једнпм вас ппдсећамп да расизму (увредљивпм навијаоу, вређаоу играша
и других актера утакмице, пплитишким и другим неприкладним парплама) и другим
врстама несппртскпг навијаоа на фудбалским стадипнима не сме бити места и да
такве ппјаве неће бити тплерисане. Акп се пваквп ппнащое публике (навијаша)
настави, утакмица ће бити трајнп прекинута, а адекватне дисциплинске и друге мере
ће бити предузете према гледапцима и клубпвима.
Ппнављамп, утакмица ће се трајнп прекинути укпликп се пваквп ппнащаое
настави.
Захваљујемп се на пажои".
Треће саппштеое
"Ппщтпвани ппсетипци,
Мплимп вас за малп пажое. Овп је важнп сигурнпснп пбавещтеое
Са жаљеоем вас пбавещтавамп да је, збпг кпнтинуиранпг расистишкпг
(увредљивпг навијаоа, вређаоа играша и других актера утакмице, пплитишких парпла)
ппнащаоа међу гледапцима. кпје пмета тпк утакмице (или прекпмерне упптребе
пирптехнишких средстава), судија пдлучип да трајнп прекине утакмицу. Ппнављамп:
Утакмица је трајнп прекинута. Мпле се сви гледапци да у миру и реду напусте
стадипн.
У интересу безбеднпсти, сви гледапци се мпле да следе инструкције редара и
других лица задужених за сигурнпст на стадипну.
Даљe изјаве и инфпрмације п ппследицама прекинуте утакмице дпбићете
путем средстава јавнпг инфпрмисаоа и интернет сајта клуба".

ПРИЛПГ 3.
Упутствп за службена лица ФСС за решаваое кризних ситуација
I - Увпд
Главни циљ ФС Србије, а у складу са принципима УЕФА и ФИФА је да се
утакмице играју и да се заврще у духу правила и сппртскпј атмпсфери на стадипну. Затп
сви актери фудбалске утакмице треба да се ппнащају у складу са пвим циљем и да
свпје активнпсти и делпваое ппдреде тпме. Прекид утакмице је свакакп неппжељна
ппција али је у неким-ппсебним слушајевима и јединп рещеое, кпјим би се
гарантпвала безбеднпст и сигурнпст на стадипну. Затп је у слушају неке кризне-хитне
ситуације, и прекида или птказиваоа утакмице, пд виталне важнпсти да се прати
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правилан прпцес пдлушиваоа и да сва службена лица на стадипну делују усклађенп и у
складу са свпјим пвлащћеоима.
Улпге службених лица на утакмици, а шије функције им дају пвлащћеоа да
ушествују у рещаваоу кризних ситуација, су следеће:
Судија – има апсплутна пвлащћеоа да примени Правила игре и правп да заустави,
прекине или пткаже утакмицу збпг сппљних утицаја билп кпје врсте.
Делегат утакмице – је пдгпвпран за пбезбеђеое адекватне прганизације утакмице и
ппщтпваое прпппзиција такмишеоа (кап и других прпписа), а ппсебнп прпписа кпји
регулищу ред и безбеднпст унутар и ван стадипна пре, тпкпм и ппсле утакмице.
Кпмесар за безбеднпст ФСС (специјални кпнтрплпр за безбеднпст) – ппсматра,
прпцеоује и саветује пп питаоу безбеднпсти и сигурнпсти на утакмицама за кпје је
пдређен. Кпмесар за безбеднпст се пдређује у самп пдређеним слушајевима
(утакмице тзв. „виспкпг ризика“).
Такмичарски прган – прган кпји впди такмишеое (Директпр лиге, Кпмесар за
такмишеое, Такмишарска кпмисија) је пперативна јединица администрације
(Заједнице, Удружеоа, ФСС), кпја пбавља мпнитпринг и даје ппдрщку у прганизацији
утакмице и рещаваоу кризних ситуација.
II - Припрема и планираое утакмице
1. Иницијална прпцена ризика пд стране Такмичарскпг пргана
Пред сваку утакмицу такмишарски прган прпцеоује ризик утакмице на пснпву
следећег:
а) скпращоа истприја иницидената у вези са билп кпјпм пд екипа;
б) ппзнатп ривалствп између навијаша те две екипе;
в) ппщте пплитишкп/безбеднпсне ситуације у земљи/граду
г) ппсебне врсте инфпрмација кпје мпгу бити сппнтанп дпстављене пд стране екипа
или пргана власти
д) пстали елементи кпји су релевантни за сигурнпсни прпфил утакмице.
На пснпву прпцене ризика, такмишарски прган мпже да пдреди кпмесара за
безбеднпст, кап ппдрщку делегату утакмице, кап и да би се пбезбедип струшни
саветпдавац за екипе у вези са прганизацијпм безбеднпсти и сигурнпсти на утакмици.
Алтернатива тпме је да, делегат буде струшан- ппсебнп пбушен и да има искуствп пп
питаоима безбеднпсти и сигурнпсти, такп да мпже бити пдређен када степен ризика
ствара пдређену забринутпст пкп прганизације утакмице.
2. Дани пред утакмицу
У данима кпји претхпде утакмици такмишарски прган и клубпви кпји ушествују у
утакмици мпрају да размене инфпрмације у вези са безбеднпщћу и сигурнпщћу на
кпнкретнпј утакмици. Тп се ппсебнп пднпси на:
а) инфпрмације кпје размеоују такмишарски прган и клуб дпмаћин
б) инфпрмације кпје размеоују такмишарски прган и клуб гпст
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в) инфпрмације кпје такмишарски прган дпставља делегату/кпмесару за безбеднпст
ФСС
г) разгпвпре између кпмесара за безбеднпст и клуба дпмаћина
д) разгпвпре између такмишарскпг пргана, делегата и кпмесара за безбеднпст.
3. Дан утакмице-прганизаципни састанак
На дан утакмице, када утакмица има карактер тзв. „виспкпг ризика“, на стадипну
где се утакмица игра пдржаће се прганизаципни састанак (10,30 шаспва). На састанку се
разматрају ппщта прганизаципна питаоа, а ппсебнп питаоа у вези безбеднпсти и
сигурнпсти. Циљ састанка је да се детаљнп разгпвара п безбеднпсним темама и
мерама кпје треба предузети. Свака ташка делпваоа и ппвезаних пдгпвпрнпсти се
мпра јаснп дефинисати. Састанку присуствују делегат, кпмесар за безбеднпст,
кпмесари за безбеднпст клубпва, кпмесар за безбеднпст Заједнице/Удружеоа,
директпр стадипна са сарадницима, представници пплиције, медицинске службе,
ватрпгасне службе, кап и пстале заинтереспване стране. Мпгу се пбавити и
ппјединашни разгпвпри делегата и кпмесара за безбеднпст ФСС са представницима
клубпва. Ппсле састанка треба пбићи све делпве стадипна какп би се јпщ једнпм
сагледали пратећи пбјекти, приступни прилази, сегрегација навијаша, услпви у сектпру
за гпстујуће навијаше и кпнстатпвалп стаое на сампј инфраструктури, какп би
евентуална пщтећеоа мпгла записнишки да се кпнстатују ппсле утакмице.
Сврха прганизаципнпг састанка на дан утакмице је разгпвпр п свим аспектима пкп
утакмице, ппсебнп пним у вези са безбеднпщћу. Састанак је пд кљушнпг знашаја за
делегата, пднпснп кпмесара за безбеднпст да би били сигурни да је све у вези са
безбеднпщћу на месту и ппстављенп, да су размптрени сви ппзнати ризици и да се дп
детаља разраде дпгпвпри пкп рещаваоа свих текућих ситуација кпје мпгу ппстпјати.
Сиже састанка у вези са безбеднпщћу треба да се презентује свим странама кпјима
треба презентирати и све ажуриране ппдатке. Делегат мпра да се ппстара да су све
стране задпвпљне са прганизацијпм безбеднпсти. Све нерещене ташке, ппступци или
теме мпрају се записати, а јасни ппступци и пдгпвпрнпсти дефинисати.
Мпра се дпгпвприти састав "групе за везу" збпг лакщег нашина саветпваоа и
размене инфпрмација тпкпм утакмице. У тпј групи мпрају да се налазе све дптишне
стране, укљушујући (али без пгранишеоа самп на оих) делегата, кпмесара за
безбеднпст, представника свакпг клуба (кпмесари за безбеднпст), пплицију, ватрпгасну
и медицинску службу. Делегат мпра да прикупи имена, ппзиције и брпјеве мпбилних
телефпна пних пспба кпје ће фпрмирати деп пве најважније кпнсултантске групе.
Делегат би требалп дп се ппстара да се, у слушају хитне ситуације, сазпве састанак
групе за везу прекп система јавнпг пглащаваоа на стадипну, или прекп великпг екрана.
Делегат ће замплити пспбу кпја је главни кпнтакт клуба дпмаћина да се састанак
сазпве. Све стране мпрају јаснп да буду уппзнате са тим где је местп састанка, а тп се
пдређује на прганизаципнпм састанку на дан утакмице. Прилази мпрају бити
дефинисани, кап и све мере пптребне за гарантпваое брзпг транзита шланпва групе за
везу дп места састанка (нпр. ппсебни редари кпји ће бити пбавещтени п тпме да треба
да испрате шланпве групе за везу дп места састанка, или ппсебни бечеви за приступ
састанку).
Делегат и кпмесар за безбеднпст мпрају да устанпве јасне линије кпмуникације са
вищим представникпм прганизатпра утакмице кпји има пвлащћеое у вези са
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питаоима безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну. Пп дпласку делегата увек мпра да
прати шлан клуба кпји има радип везу са кпнтрплнпм спбпм на стадипну.
4. Криза изазвана збпг безбеднпснп/сигурнпсних разлпга
Акп судија пдлуши да утакмица не мпже да ппшне или мпра бити прекинута збпг
питаоа безбеднпсти или сигурнпсти, делегат и кпмесар за безбеднпст ФСС (тамп где је
пдређен) мпрају да предузму хитну акцију да би прпценили ситуацију и прпверили да
је све предузетп пд стране прганизатпра утакмице да утакмица ппшне/настави се
безбеднп и сигурнп. Службена лица ФСС би требалп да предузму следеће кпраке. Акп
кпмесар за безбеднпст није пдређен, делегат преузима оегпве пбавезе, где гпд је тп
мпгуће.
а) Делегат
 Обавља ппшетнп ппсматраое и прпцену безбеднпсне и сигурнпсне
ситуације.
 Ппвезује се са кпмесарпм за безбеднпст (тамп где је пдређен) и са оим
кппрдинира ппступак.
 Без пдлагаоа пбавещтава такмишарски прган да се десип неки инцидент и
пстаје у кпнтакту да би дап нпве инфпрмације и дпбип ппдрщку.
 Иде на нивп терена или у прпстпр тунела да би усппставип директан кпнтакт
са судијпм.
 Сазива и присуствује састанку групе за везу и пплицијпм.
 Дпбија инфпрмације директнп пд прганизатпра утакмице пп питаоима
безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну.
 Обезбеђује да су правилници и прпцедуре ФСС јасне и бележи сваки
прекрщај.
 Прави ревидирану прпцену безбеднпсне и сигурнпсне ситуације и
предузетих ппступака.
 Кпнсултује се са кпмесарпм за безбеднпст (тамп где је пдређен).
 Зампли представника прганизатпра утакмице кпји има пвлащћеое у вези са
питаоима безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну или пплицију да пптвде да
ли безбеднпсна и сигурнпсна ситуација пмпгућава да се утакмица настави
или не.
 Узима у пбзир следеће:
- Организатпр утакмице или пплиција су пдгпвпрни за безбеднпст и сигурнпст на
стадипну, и акп пни наведу да утакмица мпра да се пдлпжи, прекине или
пткаже јер безбеднпст и сигурнпст не мпгу бити пбезбеђени, делегат би
требалп да ппсаветује судију да не ппшиое/наставља утакмицу.
- Акп стадипнске власти/пплиција наведу да је безбеднпст гарантпвана и делегат,
кпмесар за безбеднпст (тамп где је пдређен) и судија су сигурни да су
званишници и играши безбедни и сигурни, утакмица би требалп да се настави.
- Акп стадипнске власти/пплиција наведу да је безбеднпст гарантпвана, али
делегат (уз кпнсултацију са кпмесарпм за безбеднпст, тамп где је пдређен), на
пснпву свпје властите прпцене и ппсматраоа, није сигуран да је тп слушај, и
даље мпже да саветује судију да не ппшиое/наставља утакмицу.
- Акп прганизатпр утакмице/пплиција траже да се утакмица настави збпг
пдржаваоа реда на стадипну, делегат мпра пажљивп да размптри тај захтев и п
тпме разгпвара са судијпм и кпмесарпм за безбеднпст (тамп где је пдређен).
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Припритет је пбезбедити безбеднпст играша и званишника утакмице, и тп мпра
бити прпцеоенп пре негп щтп се дпнесе кпнашна пдлука.
 О нпвим инфпрмацијама пбавещтава такмишарски прган.
 Разгпвара п ситуацији са судијпм.
 На пснпву гпре наведенпг ппступка, саветује и краткп пбјащоава судији
да:
безбеднпсна и сигурнпсна ситуација дпзвпљава да се утакмица настави, или да
утакмица не мпже да се настави, збпг безбеднпсне и сигурнпсне ситуације
 Даје
ппдрщку
судији
у
оегпвпј
кпмуникацији
са
клубпвима/савезима.
 Наставља да надгледа ситуацију и реагује у складу са истпм

б) Кпмесар за безбеднпст ФСС
- Ппвезује се са делегатпм и иде у кпнтрплну спбу стадипна да устанпви кпнтакт
са прганизатпрпм утакмице и/или пплицијпм.
- Разгпвара п ситуацији са представникпм прганизатпра утакмице кпји има
пвлащћеое у вези са питаоима безбеднпсти и сигурнпсти на стадипну и/или
пплицијпм, и даје им савете п пптенцијалним кпрацима или ставкама кпје
треба узети у пбзир.
- Прави прпцену безбеднпсне и сигурнпсне ситуације и предузетих ппступака.
Следеће ппсервације мпгу се искпристити за ту прпцену:
 тренутнп ппнащаое публике
 мере сегрегације
 мере защтите за терен (нпр. присуствп дпвпљнпг брпја редара/пплиције пкп
терена)
 реакција прганизатпра утакмице и пплиције (јасна, брза, пдлушна прптив
хаптишне, нејасна, несигурна).
- Кпнсултује се са делегатпм и саветује га следеће:
 или безбеднпсна и сигурнпсна ситуација дпзвпљава да се утакмица настави,
или
 утакмица не мпже да се настави збпг безбеднпсне и сигурнпсне ситуације.
- Наставља да надгледа ситуацију и реагује у складу са истпм.
в) Такмичарски прган
Улпга такмишарскпг пргана је следећа:
 даје ппдрщку и упутства делегату и кпмесару за безбеднпст у оихпвим
ппступцима, нпр:
- ппдсећа их на релевантне пдредбе правилника ФСС,
- саветује их п оихпвим ппступцима у ппступку за рещаваое кризне ситуације,
- даје им релевантне елементе инфпрмација пд извпра кпјима има директан
приступ (нпр. ТВ прикази уживп, базе ппдатака ФСС и друге, вести уживп, итд.);
 интернп свима даје пбавещтеоа;
 бави се нпвим заказиваоем утакмице, акп је пптребнп.
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г) Судија
Правилп 5. Правила игре даје судији фпрмалнп правп да заустави, пдлпжи или
пткаже утакмицу збпг сппљоег мещаоа билп кпје врсте. Ова пдлука мпра бити
базирана на оегпвпј властитпј прпцени ситуације, кап и инфпрмацијама кпје је дпбип
пд делегата, у складу са ппступкпм гпре пписаним. Заустављаое утакмице знаши
заустављаое игре, али са екипама кпје пстају на терену за игру. Пдлагаое утакмице
знаши заустављаое игре и упућиваое екипа да се врате у свлашипнице/напусте терен
за игру. Птказиваое утакмице знаши да се игра неће наставити.

Разлпзи да се утакмица заустави, прекине или пткаже мпгу укљушивати
следеће, али се не мпрају пгранишити самп на тп:
 ппнащаое гледалаца кпје је претоа безбеднпсти играша или званишника
утакмице (нпр. предмети башени према играшима или званишницима, гледапци
улазе на терен за игру, итд.);
 ппнащаое гледалаца кпје спрешава нпрмални тпк игре (нпр. дим пд бакљи,
предмети башени у терен);
 насиље на трибинама;
 расистишкп или дискриминатпрнп ппнащаое, билп на терену или ван оега;
 екстремне временске неппгпде (нпр. снег, муое, јака кища, итд.);
 престанак рада рефлектпра;
 захтев пд стране прганизатпра утакмице или делегата да се тп уради, а из
разлпга у вези са безбеднпщћу/сигурнпщћу (нпр. страх пд бпмбе, великп
кащоеое у дпласку навијаша на стадипн, итд.).
Судија мпже да пдлуши да заустави, прекине или пткаже утакмицу пп свпм
нахпђеоу и/или ппсле инфпрмације кпју дпбије пд делегата. У свим слушајевима,
судија мпра јаснп да пбавести екипе п свпјпј пдлуци. Трајаое заустављаоа или
пдлагаоа утакмице је дискреципнп правп судије. Акп судија пдлпжи утакмицу,
прпцедура кпја је гпре пписана се мпра следити, и акп је кпнашна пдлука да се
утакмица пткаже, судија мпра да пбавести екипе следеће:
"Ппсле кпнсултација са делегатпм, пдлучип сам да пткажем утакмицу."
Акп је дпнета пдлука да се утакмица настави ппсле пдлагаоа, судија мпра да
пбавести екипе следеће:
"Ппсле кпнсултација са делегатпм, пдлучип сам да се утакмица настави."
Дпдатна пбјащоеоа мпгу бити дата пд стране судије или делегата п тпме защтп
утакмица мпже или не мпже да ппшне/да се настави.
5. Пдбијаое игре
Акп, пп дпбијаоу јасне, директне и безуслпвне инструкције пд судије, да се
утакмица заппшне или настави, једна или пбе екипе пдбију да тп ушине, делегат мпра
да пбавести екипе следеће:
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игнприсаоем такве инструкције дате пд стране судије, слушај ће бити пријављен
дисциплинскпј кпмисији ФСС, и тиме се ризикује да утакмица буде фпрфепм
дпдељеоа другпј екипи;
клубпви имају правп да улпже фпрмалну рекламацију ппсле утакмице и слушај
ће бити предат дисциплинскпј кпмисији ФСС (не кпментарисати мпгући исхпд).

Акп једна или пбе екипе и даље пдбијају да ппшну или наставе утакмицу, судија,
без пбзира на тп, треба да се припрема да утакмицу заппшне/настави, све дпк није
апсплутнп јаснп да је оегпва инструкција игнприсана пд стране једне или пбе екипе.
Онда мпже да екипе пбавести следеће:
- "Ппсле пдбијаоа једне/пбе екипе да ппчну/наставе утакмицу, пдлучип сам да
пткажем утакмицу и известићу п пвпме дисциплинску кпмисију ФСС."

6. Извештаји
Делегат, кпмесар за безбеднпст (тамп где је пдређен) и судија, сваки ппнапспб,
мпрају да детаљнп известе п дпгађајима. Ови извещтаји мпрају да садрже следеће:
 ппис дпгађаја кпјима су присуствпвали (щта, где, када, кп);
 инфпрмације вези са оима п дпгађајима (извпр инфпрмација, щта,
када);
 детаљи дпбијених инфпрмација (пд кпга, щта, када);
 дпнете пдлуке (щта је пдлушенп, када и пд стране кпга);
 фптпграфије, видеп снимци или билп кпји други дпкази би требалп да
буду прикупљени и дпстављени ФСС кад гпд су релевантни за дпгађаоа.
Делегат мпра да пбезбеди да је извещтаваое кппрдинисанп, да су шиоенице
јасне и да су релевантни дпкази прикупљени пд прганизатпра утакмице и пплиције.

