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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни брoj  18/2016), Извршни одбор ФС 
Србије на седници одржаној 15.06.2017. године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се јавна признања које додељује 
Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС), начин и критерију-
ми за њихово додељивање, као и права која стичу носиоци тих при-
знања.

Члан 2.

Јавна признања додељују се за изузетне спортске успехе и ве-
лики допринос у развоју и унапређењу фудбала, који својим цело-
купним значајем подижу углед фудбала и спорта у целини.

Члан 3.

Јавна признања могу се додељивати појединцима (репрезента-
тицима, другим играчима, тренерима и другим стручњацима, спорт-
ским радницима), клубовима, фудбалским и другим спортским орга-
низацијама, клубовима наших исељеника у иностранству и другим 
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органима и правним лицима који су својим активностима заслужни 
за развој фудбалског спорта .

Јавна признања могу се додељивати и страним држављанима, 
иностраним фудбалским организацијама и савезима, који су сарађи-
вали и кроз разне видове помагали у раду ФСС и развоју фудбала у 
целини.

II - ПРИЗНАЊА

Члан 4.

Јавна признања су:

  1. „Златна значка“ 

  2. „Сребрна значка“ 

  3. „Дијамантска  лопта“

  4. „Златна лопта“ 

  5. „Сребрна лопта“

  6. Плакета

  7. Медаља

Јавна признања могу се доделити само једанпут.

Крајем сваке календарске године ФСС додељује признања за 
значајна спортска остварења у тој години, и то:
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- тренер године

- играч године

- играчица године

- судијска тројка године

- најперспективнији тренер године

- најперспективнији судија године

- најперспективнији играч године.

ФСС додељује и признање за „животно дело“, тј. за свеукупни 
рад у фудбалском спорту.

Члан 5.

Јавно признање „Златна значка“ додељује Скупштина, а сва ос-
тала Извршни одбор .

Предлоге за јавна признања могу поднети и чланови ФСС. Пред-
лог се подноси у писменој форми и мора бити образложен.

Јавна признања „Дијамантска лопта“, „Златна лопта“ и „Сребрна 
лопта“ додељују се на основу службене евиденције ФСС о броју 
утакмица одиграних за „А“ репрезентацију.

Члан 6.

Сва додељена јавна признања евидентирају се у „Књизи јавних 
признања“.
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Адмнистративне, евиденционе и друге послове везане за доде-
лу јавних признања  води Сектор за правне и опште послове ФСС.

1. „Златна значка „

Члан 7.

„Златна значка“ је највеће признање ФСС и додељује се поједин-
цима за изузетан допринос развоју фудбалског спорта у Србији као 
и афирмацији савеза у свету и међународним фудбалским органи-
зацијама.

Ово јавно признање се може доделити и страном држављанину, 
који је својим радом у међународним фудбалским организацијама 
знатно допринео развоју и популаризацији фудбала.

„Златна значка“ представља награду и признање за животно де-
ло у области фудбалског спорта.

Уз признање „Златна значка“ уручује се и повеља.

2. „Сребрна значка“

Члан 8.

„Сребрна значка“ додељује се фудбалским радницима, који су 
дугогишњим радом у фудбалској организацији (најмање 25 година) 
дали значајан допринос развоју фудбалског спорта.

Под фудбалским радницима из става 1. овог члана подразуме-
вају се лица која активно раде (професионално или аматерски) у 
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клубовима, савезима и удружењима, фудбалски тренери, судије и 
други стручно-педагошки радници.

3. „Дијамантска лопта „

Члан 9.
„Дијамантска лопта“ додељује се играчу који је на званичним 

међународним утакмицама „А“ репрезентације наступио 75 пута.

4. „Златна лопта“

Члан 10.

„Златна лопта“ додељује се играчу који је на званичним међуна-
родним утакмицама „А“ репрезентације наступио 50 пута.

5. „Сребрна лопта“

Члан 11.

„Сребрна лопта“ додељује се играчу који је на званичним међу-
народним утакмицама „А“ репрезентације наступио 25 пута.

6. Плакете

Члан 12.
Плакета је  јавно признање које се додељује клубовима, савези-

ма, спортским организацијама, удружењима и појединцима за дуго-
годишњи успешан рад у фудбалској организацији, као и другим ор-
ганизацијама и појединцима ван фудбалске организације за успеш-
ну сарадњу.
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Плакете могу бити:

 а) Колективне:

  1. Златна са повељом - за 100 година рада и постојања

  2. Златна са венцем - за 75 година рада и постојања

  3. Златна - за 50 година рада и постојања

  4. Сребрна - за успешну сарадњу са ФС

 б) Појединачне плакете са грбом ФСС:

  1. За допринос оствареним такмичарским успесима и 
резултатима на међународним такмичењима

  2. За дугогодишњи рад на развоју и популаризацији 
фудбалског спорта,

  3. За резултате у изградњи објеката,

  4. За нарочите заслуге у разним делатностима којима 
се доприноси општем успеху фудбалског спорта,

  5. За успешан рад на организовању и раду фудбалских 
клубова наших исељеника

  6. За значајан допринос у научно-истраживачком раду 
који може да доведе до унапређења одређених сегмената фудбал-
ског спорта,

  7. Интернационалном фудбалском судији који је водио 
најмање десет  међународних утакмица,
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  8. Играчу-фудбалеру који је наступао за разне репре-
зентативне селекције на међународним званичним утакмицама нај-
мање 15 пута,

   9. Стручњаку, који је преко 15 година радио активно у 
фудбалском спорту, од чега најмање десет година у клубовима са-
везних лига и при томе  остварио запажене резултате,

  10. Судијама и делегату финалног сусрета Купа Србије.

7. Медаље

Члан 13.

 Златне, сребрне и бронзане медаље додељују се:

  а) Играчима и члановима стручног штаба првака Супер 
лиге,

  б) Играчима и члановима стручног штаба победника 
Купа Србије,

  в) Играчима и члановима стручног штаба финалисте 
Купа Србије,

  г) Играчима и члановима стручног штаба победника 
лига млађих категорија ФСС и финалистима Купа Србије

  д) Играчима и члановима стручног штаба првака Прве 
Футсал лиге

  ђ) Играчима и члановима стручног штаба победника 
Футсал купа Србије, као и финалистима истог такмичења
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  е) Играчицама и члановима стручног штаба првака 
женске Супер лиге,

  ж) Играчицама и члановима стручног штаба победника 
Купа Србије за жене, као и финалистима истог такмичења.

Врста и број медаља из става 1. овог члана утврђују се пропози-
цијама конкретног такмичења.

Члан 14.

Јавна признања из горе наведених чланова овог правилника, 
могу се уручивати у свечаним и другим приликама, путем посебно 
именованих представника..

Члан 15.

Свако јавно признање има графичко и уметничко  решење, са 
препознатљивим знаком ФСС, које је утврдио Извршни одбор ФСС.

III - ПРАВА НОСИОЦА ПРИЗНАЊА

Члан 16.

Појединци којима је додељена „Златна значка“, „Дијамантска 
лопта „ и „Златна лопта“, имају право на почасну улазницу за утак-
мице у организацији ФСС.

Члан 17.

Јавна признања појединцима се додељују за живота.
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Признање из става 1. овог члана које није додељено за живота, 
уручује се члановима породице.

Члан 18.

Јавна признања могу се носити, користити и излагати само у 
одговарајућим приликама и на достојанствен начин.

IV - ОДУЗИМАЊЕ ПРИЗНАЊА

Члан 19.

Орган који је донео одговарајуће јавно признање  може га и оду-
зети, ако се касније утврди да га је носилац признања добио из раз-
лога који нису у духу општих начела фер плеја и спортског морала.

V -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

 Извршни одбор ФСС овлашћен је да издаје упутства и даје 
обавезне инструкције и тумачења за примену овог Правилника.

Члан 21.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.
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 Члан 22.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правил-
ник о јавним признањима ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, ван-
редни број I/2007, бр. 50/2008 и 12/2010).

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.


