
 На основу члана 49. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 
лист ФСС "Фудбал", број 2/2007), Одбор за хитна питања ФС Србије на 
седници одржаној 6.06.2007.године, донео је 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ФУДБАЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 
 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
  Правилник о фудбалским  такмичењима Фудбалског савеза 
Србије (у даљем тексту: Правилник), садржи основне одредбе о систему 
сталних такмичења и опште услове такмичења на подручју и у организацији 
Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС). 
 

Члан 2. 
  Све јавне утакмице на територији ФСС, у организацији 
фудбалских савеза и њихових органа, организација и чланова, играју се по 
Правилима фудбалске игре која доноси Међународни борд, а објављује 
Светска фудбалска организација (ФИФА) . 
 
  Одлуке за примену Правила фудбалске игре у оквиру 
овлашћења  Међународног борда, као и ближа упутства за примену тих 
одлука доноси Извршни одбор ФСС. 
  
  Службени текст Правила фудбалске игре са одлукама ФСС за 
примену Правила фудбалске игре и упутствима објављује ФСС у 
Службеном листу "Фудбал" (у даљем тексту: "Фудбал"). 
 
 
II - СИСТЕМ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 3. 
  Извршни одбор ФСС утврђује јединствен систем за такмичење 
у Супер, Првој и Српској лиги и оквирне одредбе сталних такмичења на 
целој територији Фудбалског савеза Србије.   

Члан 4. 
  Одлука о систему такмичења садржи: 
 
• начин такмичења: бод систем или куп систем, 
• такмичарски степен, 
• такмичарске групе у оквиру истог степена такмичења, 
• број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским 

групама, 
• начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену 

такмичења и такмичарској групи, 
• услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у 

одређеном степену такмичења. 
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Члан 5. 
  Систем сталног такмичења на одређеном делу територије ФСС 
одређују овлашћени органи одговарајуће територијалне фудбалске 
организације, а у складу са јединственим системом и оквирним одредбама 
које је утврдио Извршни одбор ФСС. 
 

Члан 6. 
  Одлука о променама у систему такмичења, доноси се 
најкасније годину дана пре почетка такмичења. 
 
  Промену система такмичења у Супер, Првој и Српској лиги 
може предложити Стручни одбор ФСС, територијални фудбалски савези, 
стручна удружења (судија и тренера) и асоцијације клубова. 
 

Члан 7. 
  Такмичења се могу организовати по једноструком или 
двоструком куп систему или једноструком, двоструком, троструком и 
четвороструком бод систему или комбиновано: бод систем и куп систем, 
односно плеј оф - плеј аут. 
 

Члан 8. 
  Начин вођења такмичења утврђује надлежна територијална 
фудбалска организација, у складу са одлуком о систему сталног такмичења. 
 
Пропозиције такмичења 
 

Члан 9. 
  За свако такмичење усвајају се пропозиције које доносе органи  
задужени да организују такмичење 
 
  Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење 
такмичења, услови под којима се такмичење одвија, утврђују органи који 
руководе такмичењем с правима и обавезама, уређују материјална и друга 
питања у вези са такмичењем, као и друга питања предвиђена овим 
Правилником. 
                        Пропозиције за првенствена и куп такмичења не могу бити у 
супротности са овим Правилником и осталим општим актима ФСС. 
  
 
Стална такмичења 
 

Члан 10. 
  Стална такмичења на територији ФСС су: 
 
• Фудбалско првенство Србије, 
• Фудбалски куп Србије, 
• Супер куп Србије, 
• Фудбалско првенство Србије млађих категорија (петлићи, пионири, 

кадети, омладинци), 
• Првенство Србије у женском фудбалу и 
• Првенство Србије у футсалу. 
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  Као стална такмичења сматрају се и квалификације за улазак у 
виши степен такмичења. 
 
 
 
 
  Територијални савези организују и спроводе на својим 
територијама стална такмичења клубова из става 1. овог члана и доносе 
одлуке у вези са организовањем осталих првенствених и куп такмичења 
пионира, кадета и омладинаца.  
 
Услови за организовање такмичења 
 

Члан 11. 
  Такмичења се по правилу, организују по систему лига: сваки 
клуб  једне лиге, која се игра по двоструком бод систему, састаје се два 
пута са сваким чланом исте лиге и то по једном као домаћин и гост, односно 
сходно члану 7. овог Правилника и одлуке о сисстему такмичења. 
 
  Лиге могу бити јединствене за одговарајуће подручје 
(територију) или подељене у две или више равноправних група. 
 
  Број клубова у лиги и групама утврђује се одлуком о систему 
такмичења. 
 
Учествовање у сталним такмичењима 
 

Члан 12. 
  Клубови Супер, Прве и Српске лиге обавезни су да учествују у 
свим сталним такмичењима, осим у такмичењима женског фудбала и 
футсала  а остали клубови у првенствима и Фудбалском купу Србије. 
  Регистровани клубови за женски фудбал и футсал обавезно 
учествују у сталним такмичењима . 
  Остали клубови обавезни су да учествују у првенствима 
млађих категорија играча у складу са одредбама Основног правилника о 
стручно-педагошком раду. 
                         Територијални фудбалски савез може одлучити да су 
клубови одређеног степена такмичења обавезни да учествују у 
првенствима петлића, пионира, кадета и омладинаца. 
 
   
III - ОПШТИ УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА 
 
Такмичарска сезона 
 

Члан 13. 
  Такмичарска сезона,  по правилу, почиње 1. јула, а завршава 
се 30. јуна идуће године и подељена је у два дела:  јесењу и пролећну 
сезону. 
  Уколико се календаром одреди да такмичење у појединим 
лигама почне пре 1. августа за клубове и играче тих лига такмичарска 
година почиње даном одигравања првог кола, а самим тим и сва права, 
обавезе и одговорности која се односе на нову такмичарску годину. 
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Календар такмичења 
 

Члан 14. 
  Календаром такмичења се утврђују термини утакмица сталног 
такмичења и других званичних утакмица и турнира. 
 
 
  Календар се доноси посебно за сваку такмичарску сезону, 
најкасније 30 дана пре почетка такмичења. 
 
  Календар нижег степена такмичења мора бити у складу са 
календаром вишег степена такмичења. 
 

Члан 15. 
  Утврђени термини у календару такмичења не могу се мењати. 
 
  Изузетно, из разлога више силе, дана жалости и других 
непредвиђених случајева орган, који руководи такмичењем може померити 
термине одређеног кола (или више кола), на основу утврђених критеријума 
предвиђених пропозицијама односног такмичења, с тим што се за то коло 
или за та кола одређује нови термин, а распоред осталих кола остаје у 
терминима који су утврђени календаром такмичења. 
 
Распоред утакмица сталних такмичења 
 

Члан 16. 
  Распоред утакмица сталних такмичења утврђује орган који 
руководи такмичењем. 
 
  Пропозицијама такмичења се ближе уређују рокови и начин 
саопштавања одлука у вези са распоредом  одигравања утакмица: датум и 
место играња, игралиште, почетак утакмице, службена лица и др. 
 
 
Одлагање утакмица 
 

Члан 17. 
                        Клубу, који даје два или више играча за националну 
репрезаентацију ради одигравања званичне утакмице, мора се изменити, 
на његов захтев, распоред одигравања првенствене или куп утакмице и то 
оној селекцији клуба за коју играју позвани репрезентативци.   
  Утакмица се може одложити и због учешћа клубова у 
европским куповима, као и из разлога безбедности. Одложене утакмице ће 
се одиграти у првом слободном термину, о чему ће одлуку донети 
надлежни такмичарски орган. 
 
  Надлежни такмичарски орган обавестиће заинтересоване 
клубове писмено о одлагању утакмице најкасније три дана пре распоредом 
утврђеног термина. 
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Члан 18. 

  Ако се одлуком надлежног државног органа због дана жалости 
забрани одржавање спортских приредби или се утакмица одређеног дана 
не може одиграти због разлога више силе (земљотрес, поплава, пожар и 
сл.), онда се та утакмица аутоматски одлаже. 
 
  Одложена утакмица ће се одиграти сутрадан у исто време, 
уколико је престао разлог одлагања и уколико пропозицијама такмичења 
није другачије предвиђено.  
 
  Ако се одложена утакмица не може одиграти сутрадан, 
такмичарски орган ће одредити нови термин, водећи рачуна да се не угрози 
регуларност такмичења. 
 
  Пре почетка утакмица, које се играју по истеку дана жалости, 
одаје се пошта минутом ћутања на начин предвиђен Правилима фудбалске 
игре. 
 
Час почетка утакмица сталних такмичења 
 

Члан 19. 
  Час почетка утакмица сталних такмичења одређује орган који 
руководи такмичењем водећи рачуна о месним и временским приликама, 
као и безбедоносним условима. 
 
  Уколико постоји споразум клубова за час почетка утакмице 
сталног такмичења, надлежни орган ће, по правилу, одобрити тај споразум, 
уколико не иде на штету других тимова и интереса фудбалске организације. 
 
  Пропозицијама такмичења може се прописати да се утакмице 
појединих кола  морају одиграти истог дана и у исто време. 
 
Делегати  такмичења 
 

Члан 20. 
  За све утакмице сталних такмичења орган који руководи 
такмичењем, одређује делегата, чија су права и дужности утврђене 
пропозицијама. 
  Делегат је одговоран да надгледа и контролише организацију 
утакмице, као и да осигура да се прописи ФСС који се тичу безбедности, 
сигурности и самог такмичења, поштују пре, за време и после утакмице.         
                        Обавеза делегата је да у вршењу функције буде апсолутно 
нетралан, објективан и одлучан у спровођењу поверене му дужности. 
  У случају да на утакмицу не дође делегат, његову  дужност ће 
обавити судија утакмице, уколико пропозицијама такмичења није другачије 
предвиђено. 
 
С у д и ј е 
 

Члан 21. 
  Све утакмице сталних такмичења и јавне клупске утакмице, као 
и сусрете разних селекција састављених од регистрованих играча,  могу 
судити само активне  судије, чланови одговарајућих фудбалских 
организација. 
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  Права и обавезе судија на утакмицама утврђују се Правилима 
фудбалске игре,  Правилником о судијама и суђењу ФСС и одлукама 
Извршног одбора ФСС. 
                        Судије, који су и активни играчи, за време казне забране 
суђења не могу наступати, као играчи на јавним утакмицама, односно, за 
време казне забране играња не могу судити јавне утакмице. 
 
 
 

Члан 22. 
  Уколико одређени судија не дође на утакмицу сталног 
такмичења, њу ће судити четврти судија, уколико је  одређен. Уколико 
четврти судија није одређен, утакмицу ће судити први помоћни судија. У 
случају да ни  први помоћник  није дошао, утакмицу ће судити други 
помоћни судија. 
 
  Уколико на утакмицу не дође ни судија, ни одређене помоћне 
судије, клубови ће се споразумети да утакмицу води један од присутних 
судија. Ако споразум не буде постигнут, делегат ће одредити  судију који ће  
водити утакмицу. 
 
  Споразум о избору судије мора да буде писмено утврђен пре 
почетка утакмице. Записник о споразуму потписују представници клубова и 
делегат. Овај записник се прикључује записнику утакмице. Ако се клубови 
нису споразумели о избору судије, па га је одредио делегат, таква одлука 
се мора констатовати у записнику утакмице. 
   
                        Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни 
делегат, утакмица се неће одиграти. 
   
                        У случају да на утакмицу дође судија, а изостане један од 
помоћних судија или обојица, судија ће изабрати своје помоћнике. 
 
  Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли 
или наступе други разлози, због којих не може да настави суђење, дужност  
преузима четврти судија. Уколико четврти судија није одређен, утакмицу ће 
судити први помоћни судија, а његово место заузима други помоћни судија, 
док ће дужност другог помоћног судије обављати један од присутних судија 
кога он одреди.  
 
Т р е н е р и 
 

Члан 23. 
  Тренер може обављати  дужност на првенственим и куп 
утакмицама само ако има дозволу за рад у одређеном клубу издату у 
складу са одредбама одговарајућег правилника. 
 
  Тренери са лиценцом не могу као играчи наступити на 
првенственим и куп утакмицама својих клубова. 
 
Представник клуба 
 

Члан 24. 
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  Сваки клуб мора одредити  званичног представника, са 
писменим овлашћењем клуба и издатом лиценцом, на утакмицама сталног 
такмичења, чија се права и обавезе утврђују пропозицијама. 
 
  Представник клуба не може бити тренер екипе који је добио 
лиценцу у тој такмичарској години, нити тренер који је у тој такмичарској 
години добио лиценцу за вођење другог клуба. 
 
 
 
 
Записник утакмице 
 

Члан 25. 
  За све јавне утакмице обавезно се саставља записник. 
 
  Записник на утакмицама сталних такмичења саставља 
делегат, а на осталим утакмицама судија. 
 
  Записник обавезно садржи: врсту такмичења - утакмице, 
датум, место и време одигравања, игралиште, називе тимова,  имена 
стрелаца, саставе тимова, имена службених лица, остварен резултат - 
крајњи и полувреме, извршене измене и изјаву судије о изреченим 
дисциплинским мерама и разлозима, изјаву о инцидентима и другим 
изгредима на утакмици уколико их је било и др. 
 
  Пропозицијама такмичења може се предвидети обавеза да се 
у записник уносе и други подаци, а орган који руководи такмичењем може 
прописати образац записника. 
 

Члан 26. 
  Записник утакмице сталног такмичења се саставља у посебној 
просторији у присуству овлашћених представника клубова, делегата и 
записничара. 
 
  Записник обавезно потписују овлашћени представници 
клубова, судија и делегат, а записнике осталих утакмица представници 
клубова и судија. 
 

Члан 27. 
  Записник утакмице је јавна исправа и подаци унети у записник 
сматрају се да су тачни све док се не докаже супротно. Ако се у подацима 
унетим у записник утврди грешка, надлежни орган за такмичење ће 
извршити исправку. 
 
  Исправка грешке унете у записник се врши по службеној 
дужности - сравњивањем података из записника са извештајима судије, 
помоћних судија и делегата утакмице, као и на писмени захтев 
заинтересованих клубова учесника такмичења или службених лица. 
 
  Захтев за исправку нетачно уписаног податка улаже се 
писаним препорученим дописом најкасније у року од 48 часова по одиграној 
утакмици. Копија захтева у истом року и на исти начин доставља се другом 
клубу учеснику утакмице. 
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  Такмичарски орган је дужан да о захтеву одлучи пре наредног 
кола и о одлуци писмено обавести оба клуба учесника утакмице и исту 
објави у  службеном гласнику или на други начин. 
 
И г р а л и ш т е 
 

Члан 28. 
  Свако игралиште, на коме се организују јавне утакмице, мора 
бити регистровано од стране надлежног фудбалског органа. 
 
  Регистрацију игралишта за утакмице одређеног степена 
такмичења врше комисије за преглед и пријем игралишта, а игралишта 
морају одговарати димензијама утврђеним Правилима фудбалске игре, и 
другим стандардима које утврђује Правилник о стручно-педагошком раду и 
пропозиције одговарајућег степена такмичења. 
 
 
Оцена подобности терена за игру 
 

Члан 29. 
  Утакмице се могу играти само на терену који је подобан за 
игру.  Утврђивање неподобности терена за игру врши судија у присуству 
капитена оба клуба у време одређено за почетак утакмице.  Одлуку  о 
неподобности терена судија и делегат утакмице уносе у записник, који у 
року од 24 часа достављају такмичарском органу. 
 
  Клуб домаћин је обавезан да терен припреми за игру, тако да 
буде подобан за одигравање утакмице сталног такмичења. 
 
Играчи -  најмањи број и замене 
 

Члан 30. 
  Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање 
осам играча.  
 
  Играчи, који закасне на почетак утакмице, могу накнадно 
улазити у игру, све до краја утакмице, на начин предвиђен Правилима 
фудбалске игре и уколико су пре почетка игре уписани у записник, као 
играчи или резерве. 

   
Члан 31. 

  Ако један тим, за време игре, остане са мање од осам играча, 
судија је дужан да игру прекине.  
 
                       Уколико тим није у могућности да у року од пет минута 
наступи са минималним бројем играча, судија је, такође, дужан да прекине 
утакмицу. 
 

Члан 32. 
  На првенственим и куп утакмицама могу се извршити измене 
највише три играча. 
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  У пропозицијама такмичења за млађе категорије  може се 
предвидети замена и више играча. Замена  играча може се вршити само са 
играчима који су пре почетка утакмице уписани у записник, а којих може 
бити највише седам. 
 
Д р е с о в и 

Члан 33. 
   
                       Тимови на једној утакмици не могу да наступе у дресовима 
исте или сличне боје, већ морају да буду различито одевени. 
 
  Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити 
гостујући тим. У том случају домаћин  је дужан да позајми дресове 
гостујућем тиму, ако их овај нема. 
 
  Ближе одредбе о опреми играча  (боја дресова, гаћица и 
доколеница, бројевима и др.), одређује  ФСС уз примену Правила 
фудбалске игре. 
 
 
 
 
Организација утакмице 
 

Члан 34. 
  Одредбе о организацији и реду на игралиштима пре, за време 
и после утакмице уређују се пропозицијама такмичења и Правилником о  
безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама. 
 
  За организацију утакмице одговоран је клуб - домаћин. 
 
Јавне утакмице 
 

Члан 35. 
  Под јавним утакмицама подразумевају се све утакмице 
сталних такмичења, пријатељски сусрети и турнири које организују клубови, 
спортске и друге организације,  сходно одредбама која важе за стална 
такмичења. 
                        Свака јавна утакмица мора бити пријављена надлежном 
органу унутрашњих послова, у складу са законом.  
 
Пријатељске утакмице и турнири 
 

Члан 36. 
  Свака пријатељска утакмица мора бити пријављена 
надлежном територијалном савезу на чијој територији се игра, осам дана 
пре договореног термина, у оправданим случајевима изузетно,  48 часова 
пре сусрета. 
 

Члан 37. 
  Сваки клуб мора имати одобрење надлежног органа за 
организовање турнира. 
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  Одобрење из претходног става издаје: 
 
• за турнире у којима учествује један или више иностраних клубова  

Фудбалски савез Србије,  
• за све остале турнире је надлежан територијални савез коме припада 

клуб  организатор. 
 
  Захтев за одобрење турнира подноси се најкасније  15 дана 
пре почетка турнира уз подношење одговарајућих пропозиција. 
 

Члан 38. 
  За одигравање међународне утакмице у иностранству или у 
Србији,  клуб мора имати одобрење надлежног фудбалског органа. 
 
  Одобрење за клубове Супер, Прве и Српске лиге издаје 
Фудбалски савез Србије, а за клубове осталих лига  надлежни су 
територијални савези. 
 
  Уколико се одобрење тражи у време када се играју 
првенствене или куп утакмице, онда је клуб дужан да претходно добије 
сагласност надлежног органа који руководи тим такмичењима. 
 
   Посебним актом ФСС ближе уређује услове за одигравање 
међународних утакмица. 

 
Члан 39. 

 
                        Регистровани играч  може да игра на пријатељској утакмици 
за други клуб, само уз писмено одобрење матичног клуба. 
 
  На међународним турнирима и међународним утакмицама за 
клубове могу играти и фудбалери из других клубова, уз сагласност  и 
претходно одобрење органа који одобрава и организује турнир - утакмицу. 
 

 
Члан 40. 

   
На репрезентативним међународним утакмицама у земљи и 

ван земље, ван оквира Фудбалског савеза Србије (студентске, 
средњо-школске, синдикалне и друге репрезентације), могу наступити 
регистровани играчи - чланови Савеза, али само уз претходно одобрење 
клуба и надлежног органа. 

 
  Одобрење из претходног става издаје одговарајући орган којег 
овласти надлежни савез: 
 
• За играче клубова Супер и Прве лиге - надлежан је Фудбалски савез 

Србије, 
• за играче осталих клубова одговарајући територијални савези. 
 
Подела  играча по узрасту 
 

Члан 41. 
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Регистровани играчи разврстани су по клупским селекцијама у зависности 
од године рођења: 
• петлићи: уколико 1. јануара текуће  године нису млађи од 10 година и 

старији од 12 година, 
• пионири: уколико 1. јануара текуће  године нису млађи од 12 година и 

старији од 14 година, 
• кадети: уколико 1. јанура текуће  године нису млађи од 14 година и 

старији од 16 година, 
• омладинци: уколико 1. јануара текуће године нису млађи од 16 година 

и старији од 17 година. У  такмичењима омладинаца, на свим нивоима 
ФСС,  дозвољено је да у екипи буде највише три играча, који на дан 
01.01. текуће такмичарске сезоне  нису  старији од 18 година, 

• сениори: уколико на дан утакмице нису млађи од 17 година. 
 
  Изузетно, уколико су од специјалне лекарске комисије 
оглашени способним, у тимовима кадета могу наступати играчи са 
навршених 13 година, у тимовима омладинаца са навршених 15 година, а у 
тимовима старијег узраста са навршених 16 година, односно за жене са 
навршених 15 година. 
 

Члан 42. 
  На утакмицама Српске лиге и зона клубови су обавезни да 
почну утакмицу са најмање три играча који на дан 01.01. текуће године  
нису  старији од 20 година. 
  

 
Члан 43. 

  Уколико се за време првог полувремена утакмице врши замена 
играча узрасне категорије из члана 42. овог Правилника,  уместо њега у 
игру може ући само играч млађег узраста годишта утврђеног у складу са 
чланом 42. овог Правилника.  
 
 
Утврђивање идентитета играча 
 

Члан 44. 
  На првенственим и куп утакмицама могу наступити играчи чији 
је идентитет утврђен путем фудбалске легитимације, издате од стране 
надлежног органа за регистрацију играча, личном картом или путном 
исправом (пасошем). 
 
  Идентитет играча и заменика, уколико није другачије 
предвиђено пропозицијама такмичења, утврђује делегат у присуству 
представника клубова, пре почетка утакмице, а по завршетку игре само за 
оне играче и заменике који нису стигли на почетак утакмице. 
 
  Пропозицијама такмичења може се утврдити и допунски начин 
утврђивања идентитета играча. 
 
Лекарски преглед играча 
 

Члан 45. 
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  Сваки играч у својој легитимацији мора имати убележен доказ 
о извршеном лекарском прегледу или, изузетно,  потврду о извршеном 
лекарском прегледу са подацима из Правилника о регистрацији. 
 
  Рок важности лекарског прегледа за играча који на дан 
прегледа има најмање 17 година важи  шест  месеци, а за остале играче 
четири  месеца. 
 
  Специјални лекарски преглед важи шест месеци за омладинца 
који игра у првом тиму, а четири месеца за  кадета, односно пионира за 
наступ у омладинском, односно, кадетском тиму.  
 
  Специјални лекарски преглед обавља специјална лекарска 
комисија надлежне здравствене спортске установе овлашћене од стране 
Министарства здравља Републие Србије и њен налаз мора бити потврђен и 
убележен у фудбалској легитимацији играча од стране надлежног органа за 
регистрацију. 
 
  Са специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, 
играч може наступити на свим утакмицама и у случају да је истекао рок 
важности редовног прегледа . 
 
  Играч који није лекарски прегледан, односно који није обавио 
лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране лекара 
забрањено игра, као и играч коме лекарски преглед није убележен у 
легитимацију, а делегату утакмице није ставио на увид  потврду о 
извршеном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици. 
 
  Лекарски прегледи се обављају искључиво у овлашћеним 
здравственим установама, а прегледи се врше по методологији - 
упутствима која утврди Медицинска комисија ФСС. 
 

Члан 46. 
  Клуб домаћин је обавезан да обезбеди одговарајућу 
медицинску службу на свим јавним утакмицама у складу са Правилником о 
медицинској заштити чланова ФСС. 
 
  Ближе одредбе о овој служби, за утакмице сталних такмичења 
утврђују се пропозицијама такмичења, а за пријатељске утакмице одлуку 
доноси надлежни територијални савез. 
 
Изостанак са утакмице сталног такмичења 
 

Члан 47. 
 
  Ако у року од 15 минута времена одређеног за почетак 
утакмице сталног такмичења не наступи један тим са потребним бројем 
играча, судија ће саопштити капитену другог  тима  да се утакмица неће 
одржати и то унети у записник.  
  Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више 
силе, судија ће сачекати и нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли 
утакмица може да се заврши на време и у регуларним условима. Ако се 
игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе 
како не би  довео у питање одигравање следеће утакмице. 
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  Орган који руководи такмичењем регистроваће утакмицу по 
службеној дужности  3:0 (пар-форфе), уколико констатује да изостанак са 
утакмице није био оправдан. 
 
  Клуб који не дође на  утакмицу дужан је да надокнади штету 
другом клубу. Висину штете, на основу документованог захтева клуба који 
је оштећен, утврђује орган који руководи такмичењем. 
 
Неодигравање и прекид утакмице 
 

Члан 48. 
  Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из 
неоправданих разлога пре почетка или за време утакмице, а не ради се о 
случају "више силе", па судија одлучи да се утакмица не може играти или 
прекинута наставити, што мора бити констатовано у записнику, утакмица се 
региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника. 
 
  Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из 
оправданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, 
нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује 
судија, или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова 
утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 80 % регуларног времена 
одређеног за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80 % регуларног 
времена одређеног за игру, регистроваће се постигнутим резултатом. 
 
  Клуб који не наступи у новом термину утакмице, коју одреди 
надлежни такмичарски орган, одговоран је по одредбама Дисциплинског 
правилника ФСС, а утакмица се региструје по службеној дужности 3:0 
(пар-форфе) у корист противника. 
 
  Одлуку о регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 
(пар-форфе) из ст. 1. и 3. овог члана доноси, по службеној дужности, орган 
који руководи такмичењем. 
 
  Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин  утакмице  
сносиће последице предвиђене овим Правилником и Дисциплинским 
правилником ФСС. 
 

Члан 49. 
  Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид 
утакмице, укључујући и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, 
губи утакмицу са 3:0 (пар-форфе), уколико до прекида његов противник није 
постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној дужности орган који 
руководи такмичењем. 
   

Члан 50. 
  Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на 
судије, нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да 
искључени играч напусти терен и др, а утврди се да је за прекид утакмице 
крив један од клубова учесника, утакмица ће се регистровати са 3:0 
(пар-форфе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није 
постигнут бољи резултат. 
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  Ако такмичарски орган утврди да за прекид игре није крив ни 
један од клубова учесника, односно да су за прекид подједнако крива оба 
клуба, и да је организатор утакмице предузео све мере предвиђене 
одлуком надлежног такмичарског органа о организацији и обезбеђењу реда 
на утакмицама одређеног степена такмичења, надлежан такмичарски орган 
може одлучити да се одигра нова утакмица  или прекинута региструје 
постигнутим резултатом. 
 
  Ако је одлуком надлежног органа одређено поновно 
одигравање утакмице сталног такмичења, на поновљеној утакмици могу 
наступити сви играчи који имају право наступа на дан одигравања 
поновљене утакмице. 
 
  У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних 
инцидената, надлежан дисциплински орган може суспендовати 
одговарајући тим и забранити му одигравање утакмица на том игралишту 
или подручју за време вођења поступка. 
 
Забрана наступања због суспензије  
 

Члан 51. 
  Суспендовани клуб, односно сви тимови суспендованог клуба, 
не могу наступити на јавној утакмици све док траје суспензија. 
 
  Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због 
неизвршења коначних одлука надлежних органа или неизвршења обавеза 
насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног такмичења, 
регистроваће се са 3:0 (пар-форфе) у корист противника по службеној 
дужности. 
 
  Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити 
због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно 
потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се 
регистровати све док се не донесе коначна одлука. 
 
  По доношењу коначне одлуке клуб је дужан да игра утакмице 
према распореду надлежног такмичарског органа. 
 
  Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се  
поступак по одредбама Дисциплинског правилника, као и против  
противничког клуба ако је обавештен о суспензији суспендованог клуба. 
 
Одустајање од такмичења 
 

Члан 52. 
  У случају када се клуб расформира, буде искључен или 
одустане од такмичења за време јесење сезоне, после одигране јесење 
сезоне, а пре одигравања прве утакмице пролећне сезоне, односно за 
време прве половине пролећне сезоне, биће брисан из такмичења, а све 
његове до тада одигране утакмице сматраће се као да нису игране. 
 
  У случају када се клуб расформира буде искључен или 
одустане од такмичења за време друге половине пролећне сезоне, 
односно одигра 75% од укупног броја предвиђених утакмица, све 
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његове до тада одигране утакмице признаће се постигнутим резултатима, а 
све наредне утакмице по распореду регистроваће се по службеној дужности  
3:0 (пар-форфе) у корист  противника. 
 

Члан 53. 
  Сматра се да је клуб одустао од такмичења, ако својом 
кривицом није одиграо две утакмице у току такмичења у истој такмичарској 
сезони,  и обе су регистроване службеним резултатом 3:0 (пар-форфе). 
 

Члан 54. 
  Клуб који одустане од  такмичења за бодове, без обзира на до 
тада постигнуте резултате, прелази у два ранга нижи степен такмичења од 
ранга у коме је одустао од такмичења или у најнижи степен такмичења, уз  
примену одговарајућих одредби Дисциплинског правилника. 
  
 
Спајање клубова 
 

Члан 55. 
  Спајање клубова се врши на заједничкој скупштини 
заинтересованих клубова који су се претходно на одвојеним скупштинама 
изјаснили за спајање. 
 
  Спајање се врши у летњој паузи, а најкасније 30 дана пре 
почетка такмичења, и то искључиво са клубом чије је седиште на 
територији истог подручног-окружног-градског фудбалског савеза. 
 
  Новоосновани клуб, преузима сва права и обавезе спојених 
клубова - правних претходника. 
 
  Приликом спајања новоосновани клуб задржава право избора 
најбоље пласираних тимова (сениори, омладинци, кадети, пионири и 
петлићи), посебно за свако такмичење у коме су се такмичили одговарајући 
тимови спојених клубова. 
 
  Право наступања и начин регистрације чланова спојених 
клубова одређује Правилник о регистрацији клубова и играча ФСС. 
 
Утврђивање пласмана 
 

Члан 56. 
  Тим који победи на утакмици сталног такмичења које се 
организује по бод систему, осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног 
резултата оба тима освајају по 1 (један) бод. 
 
  За свако стално такмичење које се организује по бод систему,  
води се табела. Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број 
одиграних, добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број датих и 
примљених голова и број освојених бодова. 
 
  Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова. 
 
  Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље место 
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заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број 
голова одлучује резултат међусобних сусрета. Ако се пласман не може 
утврдити на претходне начине, одговарајући такмичарски орган ће жребом 
одредити поредак на табели. 
 
  Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или 
обезбеђује учешће у неком међународном такмичењу, као и о месту које 
одлучује о прелазу у виши или нижи степен такмичења (укључујући и 
разигравање, квалификације, бараж, плеј-оф, плеј-аут и сл.), у случају истог 
броја освојених бодова два или више клубова, пласман на табели се 
сачињава на основу додатне  (помоћне) табеле од резултата  међусобних 
сусрета. 
 
  Пласман на додатној (помоћној) табели, утврђује се збиром 
освојених бодова, ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих 
и примљених голова, ако је и ова разлика једнака, одлучује већи број 
постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба), односно већи 
број постигнутих голова (када су у питању три или више клубова). Ако се ни 
на овакав начин не може доћи до решења, онда ће се одиграти утакмице 
између заинтересованих клубова, и то: 
 
• две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два клуба, 
• три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену, ако 

су у питању три клуба, 
• потребан број утакмица по једноструком куп систему, на неутралном 

терену, ако су у питању четири или више клубова. 
 
  Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо 
одигравања ових утакмица, питање победника може се утврдити и жребом, 
који спроводи надлежни такмичарски орган. 
 
 
 
 
 
 
Регистровање утакмица 
 

Члан 57. 
  Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје чињенице за 
регистрацију утакмице по службеној дужности  3:0 (пар-форфе), утакмица 
се региструје постигнутим резултатом. 
 
  Орган који руководи такмичењем региструје утакмице у року 
који је одреден пропозицијама  такмичења, с тим што се не може извршити 
регистрација пре него што протекну рокови за улагање жалби. 
 
 
Жалба на одигране утакмице 
 

Члан 58. 
  Питање регуларности утакмице сталног такмичења може се 
поставити на основу жалбе клубова учесника утакмице,  директно 
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заинтересованих клубова, пријаве фудбалских органа или руководства 
савеза. 
                        Под оштећеним клубом подразумева се сваки клуб који је 
оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба. 
  Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од два дана 
од одигране утакмице са образложењем и свим потребним доказима у два 
примерка и потврдом о уплаћеној такси. 
 
  Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на 
државни празник, рок за  жалбу се продужава на први наредни радни дан. 
 
  Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и 
недовољно таксиране жалбе биће одбачене. 
 
  Ближе одредбе о жалбеном поступку уређују пропозиције 
такмичења. 
 

Члан 59. 
  За изузетне случајеве (куп такмичења, утакмице два последња 
кола првенствених такмичења и сл.), пропозицијама такмичења може се 
прописати посебан жалбени поступак са скраћеним роковима за улагање и 
решавање жалби. 
 

Члан 60. 
  Свака жалба мора бити решена у року од 15 дана од дана 
њеног улагања уколико пропозицијама такмичења није предвиђен краћи 
рок, изузев, ако  жалбени разлози не спадају у надлежност другог органа.  У 
том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног 
органа. 
 
  Ако првостепени орган не поступи у смислу одредбе из 
претходног става, подносилац жалбе има право жалбе другостепеном 
органу у наредном року од осам дана, од дана истека рока у коме је 
првостепени орган био дужан да донесе одлуку. 
  

Члан 61. 
  Жалбу у првом степену сталног такмичења решава орган који 
руководи  такмичењем. 
 
  Жалбе на одлуке из претходног става решавају органи, 
предвиђени пропозицијама  такмичења. 
 
  Против другостепене одлуке нема места жалби. 
 

Члан 62. 
  Другостепена одлука мора бити донета у року од 15 дана, 
уколико пропозицијама односног такмичења није предвиђен другачији рок. 
 
  Ако другостепени орган не поступи у смислу одредбе из 
претходног става, подносилац жалбе има право да поднесе предлог за 
подизање захтева за заштиту Правилника, по одредбама члана 69. овог 
Правилника, у року од осам дана, од последњег дана након што је 
другостепени орган био дужан да донесе одлуку. 
 

Члан 63. 
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  На основу поднете жалбе непосредно или посредно оштећеног 
клуба, пријаве фудбалског органа или организације, као и по службеној 
дужности биће донета одлука о регистрацији утакмице службеним 
резултатом 3:0 (пар-форфе) у његову корист, уколико није постигнут бољи 
резултат, под условом да је протвнички клуб : 
 
1. наступио са играчем који за њега није регистрован, 
2. наступио са играчем за кога је коначном одлуком по чл. 58. 

Правилника о регистрацији клубова и играча ФСС утврђено да је 
неправилно регистрован, 

3. наступио са правилно регистрованим играчем који не испуњава 
услове из пропозиција одговарајућег такмичења, 

4. наступио са играчем за кога није утврђен идентитет по одредбама 
овог Правилника и пропозицијама такмичења, 

5. наступио са играчем који се налази под казном забране наступања 
или суспензијом, 

6. ако је клуб или тим наступио под суспензијом, 
7. наступио са правилно регистрованим играчем који није уписан у 

записник пре почетка утакмице, 
8. заменио више од дозвољеног броја играча на тој утакмици, или 

наступио са играчем који је претходно на истој утакмици био замењен, 
или прекршио одредбе које се односе на обавезно наступање и начин 
замене играча испод 20 године, 

9. наступио са играчем који према одредбама овог Правилника нема 
довољан број година за наступ у одговарајућем тиму, односно, играче 
старијег годишта, 

10. наступио са играчем за кога није плаћена чланарина за текућу годину, 
11. наступио са играчем који у односу на лекарски преглед не испуњава 

услове из члана 46. овог Правилника, 
12. наступио са играчем који је истог дана већ наступио на једној 

утакмици, 
13. услучају прекида утакмице кривицом једног клуба, 
14. услучају недоласка на поновно одигравање утакмице у термину 

одређеном од стране надлежног органа, 
15. ако је утакмица играна на терену чије димензије нису у складу са 

одредбама пропозиција такмичења, с тим да је клуб који подноси 
жалбу о томе поднео судији писмени приговор пре почетка утакмице, 

16. ако клуб домаћин, својом кривицом, није припремио терен за игру, а 
не ради се о "вишој сили",  а то у записник утакмице констатује судија 
сходно члану 48. овог Правилника, 

17. када се од стране трећег клуба или трећих лица изврши лажирање 
утакмице,а у коме је учествовао само један клуб-учесник утакмице, 
клубови ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилника. 

 
  Ако је жалбу поднео клуб који је оштећен резултатом утакмице 
између друга два клуба, онда се одредбе из ст. 1. о регистрацији утакмице 
са 3:0 (пар-форфе) не односе на тај клуб, него на оштећени клуб који је 
играо ту утакмицу. 
 
  Поред одлуке о регистрацији утакмице  службеним резултатом 
3:0 (пар-форфе) орган који руководи такмичењем дужан је у свим предњим 
случајевима да надлежном дисциплинском органу поднесе пријаву против 
клуба и играча. 
 

Члан 64. 
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  На основу поднете жалбе оштећеног клуба као и по службеној 
дужности, биће поништена утакмица и одређено поновно одигравање у 
следећим случајевима: 
 
1. Ако је клуб наступио са играчем који по одредбама чл. 63. тач. 2. овог 

Правилника није имао право наступања, а такмичарски орган утврди 
да за то нема никакве кривице ни удела клуба, као и да клуб није знао, 
нити је могао знати за чињенице које оспоравају исправност наступа 
спорног играча,         ако је клуб наступио са играчем или тимом који је 
кажњен забраном играња или је суспендован одлуком надлежног 
дисциплинског органа, а о томе није писмено обавештен.  

  За аутоматске суспензије настале искључењем играча и аутоматске 
казне настале због јавних судијских опомена, није потребно писмено 
или телеграфско обавештење клубу чији је играч учинио прекршај, јер 
се          искључења и јавне опомене региструју у записнику утакмице 
којим клуб располаже, 

3. Уколико се утврди да су и један и други клуб наступили са играчима 
под околностима из чл. 63. овог Правилника, 

4. Ако судија није применио, или је погрешно применио неку од битних 
одредаба Правила фудбалске игре и Одлука Међународног борда и 
Фудбалског савеза Србије, а та одлука је утицала на коначан исход. 

 
Члан 65. 

  Битна повреда Правила фудбалске игре, Одлука 
Међународног борда и Фудбалског савеза Србије постоји ако судија није 
применио, или је погрешно применио неку одредбу, која је непосредно 
утицала на коначан исход утакмице, а та одлука се не заснива на 
слободном судијском уверењу. 
 
  Све одлуке које су донете на основу слободног судијског 
уверења ("По судијском мишљењу", - "Ако судија сматра" - или - "По 
нахођењу судије"), не могу бити подведене под појам повреде битних 
одредаба Правила игре. 
 
  Битна повреда одредаба Правила игре увек постоји: 
 
1. Ако је првенствену или куп утакмицу судио судија који се налази на 

боловању или није делегиран од надлежног органа за делегирање, 
односно ако није поступљено по одредбама Правилника о судијама и 
суђењу који регулише питања замене судија и Пропозицијама, 
односног такмичења, 

2. ако је супротно одредбама Правила III утакмица играна са већим 
бројем играча од 11 или мањим бројем играча од 8, 

3. ако је полувреме према часовнику судије утакмице (Правило V) 
трајало дуже од 45 минута, а није у питању надокнада времена, па је у 
овом временском размаку постигнут погодак који је имао непосредног 
утицаја на коначни исход утакмице, 

4. ако је из посредног слободног ударца непосредно постигнут погодак и 
судија овај погодак признао, а тај погодак је имао непосредног утицаја 
на коначан исход утакмице, 

5. ако је приликом убацивања лопте у игру играч убацио лопту у врата, а 
судија ово признао као погодак, а тај погодак је имао непосредног 
утицаја на коначан исход утакмице, 



 20
6. ако је приликом спуштања лопте из руке ("судијска лопта"), лопта 

непосредно ушла у врата, а судија је ово признао као погодак, а тај 
погодак је имао непосредног утицаја на коначан исход утакмице. 

 
Поништење утакмице по службеној дужности 
 

Члан 66. 
  По службеној дужности биће поништена утакмица и одређено 
њено поновно одигравање, ако се утврди да је судија из нечасних побуда 
утицао на резултат утакмице.  
 
  До поништења утакмице може доћи само на основу 
правоснажне одлуке надлежног дисциплинског органа или надлежног суда 
за дело примања мита или правоснажног решења надлежног 
дисциплинског органа за исто или друго нечасно дело предвиђено општим 
актима ФСС. 
 
  Поништење, по овом основу може се извршити до завршетка 
такмичарске године. Покретању поступка по пријави или по службеној 
дужности од стране надлежног такмичарског органа има места само под 
условом ако је правоснажно решење из претходног става постало 
правоснажно до завршетка такмичарске године. 
 
  Под завршетком такмичарског периода у смислу овог члана 
подразумева се дан када је надлежни такмичарски орган утврдио коначну 
табелу одговарајућег такмичења. 
 

Члан 67. 
  Када се од стране надлежног органа утврди да су оба клуба, 
учесници утакмице извршили лажирање, тј. учинили прекршај из члана 
63.тач.17. овог Правилника утакмица ће се регистровати као одиграна, 
постигнути резултат неће се признати, а освојени бодови и постигнути 
голови неће бити унети у табелу и листу стрелаца.  
                     Клубови ће на основу Дисциплинског правилника ФСС бити 
кажњени. 
 
IV- ЗАШТИТА ПРАВИЛНИКА 

 
Члан 68. 

 
  Против одлуке из члана 62. овог Правилника, клубови 
учесници жалбеног поступка и надзорни одбори савеза могу поднети 
предлог за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима. 
 
  Предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о 
фудбалским такмичењима може се поднети у року од осам дана од дана 
пријема другостепене одлуке, односно, протеком рока из члана 62. овог 
Правилника. 
 
  Предлог се подноси надлежном органу савеза који одлучује 
поводом захтева за заштиту правилника и то: 

- за Супер и Прву лигу надлежном органу ФСС, 
- за остала такмичења-надлежном органу територијалног савеза.  

  Орган који је донео коначну одлуку дужан је да у року од три дана 
достави целокупну документацију надлежном органу који доноси одлуку. 
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 Када надлежни орган оцени да има основа подиже захтев за заштиту 
Правилника и захтев доставља Извршном одбору ФС Србије односно 
надлежном органу територијалног савеза за доношење коначне одлуке. 
 

Члан 69. 
  По предлогу за заштиту Правилника о фудбалским 
такмичењима одлуку доноси Извршни одбор ФСС, односно надлежни 
органи територијалних савеза. 
 

Члан 70. 
  Ако надлежни органи из чл. 69. овог Правилника утврде да је 
предлог за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима основан, 
донеће одлуку којом ће коначну одлуку укинути и вратити надлежном органу 
на поновно одлучивање или ако то нађе за сходно, сами донети одлуку. 
 
  Одлука надлежног органа по предлогу за заштиту, по правилу, 
биће донета најкасније у року од 30 дана од дана подношења предлога. 
 
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 71. 
  За давање обавезног тумачења и Упутства за примену овог 
Правилника овлашћен је Извршни одбор ФСС. 
 
 
 
 

Члан 72. 
  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о фудбалским такмичењима ("Збирка прописа ФС СЦГ", јун 
2004.г.). 
 

Члан 73. 
  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  Службеном листу ФСС "Фудбалу". 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК ФСС, 
 
                   мр Звездан ТЕРЗИЋ 


