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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС 

Србије, на седници одржаној 24.05.2018. године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДИСЦИПЛИНСКОГ 
ПРАВИЛНИКА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

У Дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Србије (Службе-

ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 3/2017), мења се члан 18. став 

6. тако што се након речи: ,,осим када играч пређе у клуб исте лиге“, 

уместо интерпункцијског знака ,,тачка“, ставља интерпункцијски знак 

,,зарез“ и додају речи: ,,истог регистрационог подручја.“. 

Члан 2.

У члану 19. брише се став 2. 

Члан 3.

Члан 22. мења се тако што се у целости брише став 2. тог члана, 

а у ставу 3. истог члана Правилника, након речи: ,,овог Правилника“, 

уместо интерпункцијског знака ,,зарез“, ставља се интерпункцијски 

знак ,,тачка“ и бришу се речи: ,,и нема право да бира утакмицу на којој 

ће издржати аутоматску казну из члана 18. став 6.  Правилника, уко-

лико је на истој утакмици искључен и добио парну опомену.“. 
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Члан 4.                                               

Члан 83. мења се тако да гласи: ,,Клуб и фудбалски радници из 

чл.6, ст.1 тачка б), в.) и г.) овог Правилника, за које надлежни органи 

УЕФА доставе ФС Србије писану информацију о томе да су својим 

чињењем или нечињењем угрозили или повредили интегритет фудбал-

ских утакмица или фудбалског такмичења, казниће се:

• клуб   опоменом, за добијање прве информације од УЕФА,

• клуб - новчаном казном од 1.000.000,00 до 10.000.000,00 дина-

ра, за добијање друге информације од УЕФА,

• клуб – новчаном казном од 5.000.000,00 до 10.000.000,00 дина-

ра, или одузимањем до шест бодова или казном до шест негативних 

бодова, за добијање треће информације од УЕФА,

• клуб – одузимањем од девет до дванаест бодова или казном од 

девет до дванаест негативних бодова, за добијање четврте информа-

ције од УЕФА,

• клуб - дискфалификацијом из такмичења у трајању од једне до 

три такмичарске сезоне, за добијање пете информације од УЕФА. 

Клуб који по овом основу буде дисквалификован из такмичења, након 

истека казне започиње такмичење из најнижег ранга такмичења. 

• фудбалски радници   опоменом, за добијање прве информације 

од УЕФА,

• фудбалски радници   забраном вршења било какве активности 

која је у вези са фудбалом у трајању до годину дана, за добијање дру-

ге информације од УЕФА,
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• фудбалски радници   забраном вршења било какве активности 

која  је у вези са 

фудбалом у трајању од годину до две године, за добијање треће и 

сваке наредне информације од УЕФА.

Члан 5.

У члану 126.  ставу 1. тачки 2) после речи: ,,органи из чл.“, број: 

,,121.“  замењује се  бројем: ,,124“, а број: ,,122.“  замењује се  бројем: 

,,125“.

Члан 6.

У члану 138.  ставу 2. после речи: ,,утврђени члановима.“, број: 

,,121.“  замењује се  бројем: ,,124“,  број: ,,122.“  замењује се  бројем: 

,,125“, а број: ,,123.“  замењује се  бројем: ,,126“ .

Члан 7.

У члану 152.  ставу 1. после речи: ,,из члана.“, број: ,,143.“  за-

мењује се  бројем: ,,146“.  

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС,,Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.


