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На основу  члана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни број 18/2016), Извршни одбор Фудбалског саве-
за Србије на седници одржаној 15.06.2017. године, донео је 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ТАКМИЧЕЊУФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

У Правилнику о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза 
Србије (Службени лист ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванред-
ни бр. I/2007, 3/2012 и 3/2013), у члану 2. став 3. мења се тако да 
гласи:

„Службени текст Правила фудбалске игре са одлукама ФСС за 
примену Правила фудбалске игре објављује се у посебној публика-
цији коју припрема Судијска комисија ФСС, као и на званичном ин-
тернет сајту ФСС“.

Члан 2.

У члану 10. став 1. алинеја 4. реч „петлићи“, брише се.

Члан 3.

У члану 17. у ставу 1. реч „два“, замењује се речју „четири“.

Члан 4.

У члану 30. став 1. речи „осам играча“, замењују се речима „се-
дам играча“.
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Члан 5.

У члану 31. став 1. речи „осам играча“, замењују се речима „се-
дам играча“.

Члан 6.

У члану 32. додаје се став 3. који гласи: ,,Изузетак од правила из 
става 1. овог члана односи се на општинске и међуопштинске лиге 
за које надлежни општински савези могу прописати правило да је 
дозвољен већи број замена играча од три, а највише 5 играча‘‘.

Члан 7.

Члан 38. мења се тако да гласи:

 „У вези одигравања међународних утакмица у иностранству 
или у Србији, примењује се одговарајуће одредбе Правилника ФИ-
ФА о међународним утакмицама.

Члан 8.

У члану 39. став 2. брише се.

Члан 9. 

У члану 64. став 1. додаје се тачка 4. која гласи: ,,Уколико се 
утврди да су један и други клуб наступили са играчима под околнос-
тима из члана 63. овог правилника, утакмица се води као одиграна, 
а у табели се не приказују бодови и поготци‘‘.
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Члан 10.

У члану 65. став 3. тачка 2. број „8“, замењује се бројем „7“.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.


