
На основу чл. 5. и 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

„Фудбал“, ванредни број 2/2012), Одбор за хитна питања ФС Србије, на седници одржаној 

06.12.2012. године, донео је 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕВЕНЦИЈИ И СПРЕЧАВАЊУ 

НАМЕШТАЊА УТАКМИЦА 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1. Садржај и циљ 

Члан 1. 

Правилник о превенцији и спречавању намештања утакмица (у даљем тексту 

„Правилник“) је основни документ којим се дефинише основ и начин превенције и 

спречавања намештања фудбалских утакмица у оквиру Фудбалског савеза Србије (у 

даљем тексту: ФСС) и њиме се уређују питања која се односе на:  

– опредељеност ФСС за превенцију и спречавање намештања утакмица;  

– дефинисање термина; 

– организацију спречавања намештања утакмица у ФСС и задатке; 

– статус, задатке, начин и основ рада официра за интегритет ФСС; 

– комуникацију информација; 

– поступање по сазнању о намештању утакмице; 

– предузмање акција када дође до сумње; 

– контакте са јавношћу; 

– тајност података.  

Члан 2. 

Циљ овог Правилника је: 

– заштитита и одржавање интегритета фудбала; 

– заштита од свих покушаја да се незаконито и непрописно утиче на резултат било 

које фудбалске утакмице; 



– успостављање јединственог принципа у спровођењу активности предвиђених 

Правилником; 

– јасна и организована опредељеност ФСС за борбу против намештања утакмица;  

– унапређење свести и одговорности за борбу против намештања утакмица; 

– идентификација, процена и управљање ризицима од намештања утакмица; 

– адекватна и темељна унутрашња контрола; 

– спречавање, откривање и професионална истрага; 

– јасна сарадња са полицијским и истражним органима; 

– интерно и екстерно извештавање. 

 

 

1. 2. Опредељеност за чист фудбал  

Члан 3. 

Да би се осигурало да фудбал може да испуни своју друштвену и економску улогу, 

у општем је интересу да се игра одржи чистом. То захтева да се ФСС са својим органима 

ангажује у бескомпромисној борби против свих облика намештања фудбалских утакмица 

(у даљем тексту „утакмица“).  

Члан 4. 

ФСС и његови чланови имају нулту толеранцију за било који облик намештања 

утакмица, те у складу са тим ФСС ће ангажовати неопходне људске и техничке 

потенцијале за превенцију, проверу, истраживање, пријављивање и праћење свих облика 

намештања фудбалских утакмица. 

Члан 5. 

Сваки случај покушаја, сумње или доказане забрањене праксе мора се 

детектовати, брзо известити, темељно и професионално истражити, предузети мере на 

спречавању ширења последица, утврдити одговорност и остварити законска обавеза 

према другим надлежним институцијама. 



Члан 6. 

У циљу ефикасније борбе против намештања утакмица, ФСС ће блиско сарађивати 

са специјализованим службама и органима Републике Србије и УЕФА, удружењима 

спортских кладионица и другим заинтресованим странама/учесницима.  

1.3. На кога се Правилник односи и њихове обавезе 

Члан 7. 

Овај Правилник се односи на: 

– запослене у ФСС и његовим члановима, 

– особе који имају управљачке положаје у ФСС и његовим члановима, 

– службена лица на утакмици: делегате, посматраче суђења, судије и комесара за 

безбедност,  

– играче, 

– запослене у клубовима, 

– тренере и стручни штаб клубова, 

– селекторе свих селекција ФСС и његових чланова, 

– помоћно особље тима / селекције: менаџера, доктора, физиотерапеута, 

масажера терапеута, аналитичара, кувара, консултанта и друго спортско помоћно 

особље. 

Члан 8. 

Од лица наведених у претходном члану се тражи да се повинују свим одредбама 

овог Правилника. Сходно томе, сматраће се да они прихватају све услове прописане 

овим Правилником и договориле су се: 

– да су пристали на прикупљање, обраду, откривање и коришћење информација 

које се односе на лично њене / његове активности, укључујући личне податке, који се 

односе на њене / његове активности, а све у складу са позитивним законским прописима; 

– да је њихова лична одговорност да се упознају са свим захтевима овог 

Правилника;  

– да имају обавезу да обавесте Официра за интегритет са свим информацијама 

које се односе на одредбе овог Правилника;  

– да примене, прате и спроводе овај Правилник. 



Члан 9. 

Лице на које се односи овај Правилник не сме да: 

– даје лажне или обмањујуће информације и доказе током разговора, који се води у 

складу са овим Правилником; 

– сачини лажне или обмањујуће изјаве и извештаје; 

– омета или спречи органе и појединце ФСС, надлежне за спровођење овог 

Правилника у вршењу њихових дужности; 

– се непримерено или увредљиво понаша према органима и појединцима ФСС 

надлежним за спровођење овог Правилника у вршењу њихових дужности; 

– одбије или не дође да да изјаву/исказ у поступку истраге или жалбе када се тражи 

да то учини; 

– одбије или у потпуности не сарађује са органима који су предвиђени овим 

Правилником; 

– одбије или не преда документа, евиденцију или друге доказе које поседује, а 

предмет су истраге које се предузимају у складу са овим Правилником; 

– покуша да учини или подстиче друго лице да учини / пропусти радњу којом би се 

кршио овај Правилник. 

 Кодексом пословне етике ФСС су дефинисани основни начини пословног, 

моралног и етичког понашања свих наведених субјеката у члану 7. и исказан је као 

посебан документ. 

 

2. ДЕФИНИСАЊЕ ТЕРМИНА 

2.1. Намештање утакмица  

Члан 10. 

Намештање утакмица може да се дефинише као покушај једног или више 

појединаца да утичу на резултат утакмице, или појаву било каквих дешавања током 

утакмице путем радњи или пропуста који су у супротности са спортским циљем коме се 

обично тежи.  

Члан 11. 

Утакмице могу да намештају:  



– поједини играчи који намерно праве грешке које воде до пораза њихове екипе, 

или узрокују одређена раније договорена догађања током утакмице (следећи жути 

картон, следеће убацивање лопте, следећи слободан ударац, итд.)  

– кроз заједничку акцију неколико играча из исте екипе који намерно узрокују пораз 

своје екипе, понекад са одређеним коначним резултатом утакмице, или изазову одређена 

раније договорена догађања током утакмице;  

– заједничком акцијом играча из обе екипе (ретко када се утакмица намешта да би 

се добило у клађењу; много уобичајеније је када је циљ да се осигура резултат који 

одговара обема екипама);  

– активношћу судије и могуће и помоћних судија (нпр. досуђивање неколико пенала 

да би се повећао број голова, или дискретније, мање или више систематско давање 

предности једној од екипа);  

– активношћу тренера (селекција играча, резерви, и тактичке одлуке), мада обично 

активности тренера нису саме по себи довољне, и обично корумпирани тренери 

обезбеђују помоћ једног или више играча); 

– изазивањем догађаја на стадиону (квар рефлектора, изазивање нереда у 

публици које води до прекидања утакмице, итд.);  

– активностима званичника клуба, тј. регрутовањем играча за које знају или мисле 

да ће бити вољни, или су вољни да намештају утакмице, или вршењем притиска на 

тренера и/или играче да намештају утакмице;  

– активностима агената играча који делују преко сопственог играча; 

– другим средствима.  

2.2. Спортско клађење  

Члан 12. 

У смислу важећих законских прописа спортско клађење је клађење организовано у 

вези са такмичењима и може да буде легално (кладионичарска компанија послује на 

територији држава које су је овластиле да то чини), илегално (кладионичарска компанија 

је овлашћена у неким државама, али послује и у другим државама), или незаконито 

(кладионичарска компанија нема никакву ауторизацију).  

 



3. УЛОГЕ СУБЈЕКАТА ФСС 

Члан 13. 

ФСС организује активности у борби против намештања утакмица на начин који 

одговара његовој укупној структури и специфичним карактеристикама.  

Улога ФСС и њених органа у оквиру превенције и спречавања намештања 

утакмица огледа се у:  

– изради статута, правилника и пропозиција такмичења; 

– издавању лиценци клубовима; 

– саветовању клубова; 

– сакупљању информација и формирању интерних база података; 

– организацији кампања за своја такмичења; 

– одржавању контаката са партнерима (УЕФА, ФИФА, истражним органима, 

професионалним удружењима лига, удружењима спортских кладионица, итд.) и потписује 

са њима неопходне споразуме; 

– спровођењу програма превенције, образовања и обуке намењене релевантним 

лицима укљученим у домаћи фудбал; 

– руковођењу оперативним процедурама за кризне ситуације; 

– формирању оперативног оквира за везу са истражним органима 

(полиција/тужилаштво); 

– организацији заинтресовних страна/учесника да именују особу која би 

пријављивала нелегална дешавања Официру за интегритет;  

– сарадњи и размени информација са Европском асоцијацијом спортске 

безбедности (у даљем тексту ЕССА).  

Члан 14. 

Улога професионалних лига у оквиру превенције и спречавања намештања 

утакмица огледа се у:  

– изради нормативних аката из своје надлежности; 

– информисању клубова по свим питањима која се односе на намештање 

утакмица; 



– прикупљању, обради и достављању информација која се односе на намештање 

утакмица; 

– одржавању контаката и пружању помоћи Официру за интегритет ФСС у свим 

областима које се односе на намештање утакмица; 

– дизајнирању ефикасног надзора за спречавање намештања утакмица на нивоу 

лиге;  

– осигуравању адекватног система интерних контрола од стране такмичарских 

органа и службених лица и њихово ефикасно функционисање;  

– обезбеђењу ефикасне и брзе истраге у случају сумње или реализације 

намештања утакмице;  

– сарадњи и размени информација са Асоцијацијом европских професионалних 

фудбалских лига (у даљем тексту ЕПФЛ) и Европском асоцијацијом спортске безбедности 

(у даљем тексту ЕССА).  

Члан 15. 

Улога синдикатa професионалних играча и oрганизација судија и тренера у оквиру 

превенције и спречавања намештања утакмица огледа се у:  

– обавештавању и давању савета својим члановима по свим питањима која се 

односе на намештање утакмица; 

– пружању помоћи Официру за интегритет и органима власти; 

– обезбеђењу да њени чланови могу да контактирају Официра за интегритет и 

пријаве намештање утакмице.  

Члан 16. 

Улога органа и менаџментa клуба у оквиру превенције и спречавања намештања 

утакмица огледа се у: 

– успостављању ефикасне мере превенције за спречавање намештања утакмица;  

– детаљним проверама у процесу ангажовања/запошљавања/избора лица; 

– редовном и ефикасном информисању о насталим променама у прописима који 

регулишу спречавање намештања утакмица; 

– информисању о каналима извештавања о намештању утакмица и подстицање 

запослених да извештавају о сумњивим појавама које указују на намештање; 



– сагледавању и вршењу процена свих изабраних/ангажованих/запослених који 

могу утицати на намештање утакмица;  

– обавештавању и давању савета својим члановима по свим питањима која се 

односе на намештање утакмица; 

– пружању помоћи Официру за интегритет и органима власти; 

– дизајнирању ефикасног надзора за спречавање намештања утакмица;  

– осигуравању адекватног система интерних контрола и њихово ефикасно 

функционисање;  

– обезбеђењу ефикасне и брзе  истраге у случају сумње или реализације 

намештања утакмице;  

– иницирању одговарајућих правних поступака против починилаца намештања 

утакмице;  

– покретању одговорности против запослених који нису пријавили покушај или 

намештање утакмице;  

– предузимању других активности како би се обезбедио минимум ризика од 

дешавања намештања утакмица у будућности.  

 

4. ИЗБОР, УЛОГА И ОВЛАШЋЕЊА ОФИЦИРА 
 ЗА ИНТЕГРИТЕТ ФСС 

4.1. Избор Официра за интегритет  

Члан 17. 

Извршни одбор ФСС именује Официра за интегритет ФСС, који има суштинску 

улогу у превенцији и спречавању намештања утакмица на нивоу ФСС.  

Члан 18. 

Официр за интегритет може бити лице које је стално запослено у ФСС или лице 

коме је уговором поверено вршење тих послова.  

С обзиром на велику друштвену и професионалну одговорност приликом избора 

Официра за интегритет морају се бирати лица са великим професионалним знањем, 

ауторитетом и моралним кредибилитетом. 



Члан 19. 

Официр за интегритет је самосталан у свом раду, а за свој рад одговара Извршном 

одбору ФСС.  

 

4.2. Улога Официра за интегритет  

Члан 20. 

Официр за интегритет има централну улогу у превенцији и спречавању намештања 

утакмица и задужен је за: 

– сарадњу са УЕФА (примају опште информације, укључујући и информације у вези 

са актуелним случајевима; добијају извештаје мониторинга, који су састављени уз помоћ 

Система за детекцију преваре у клађењу и друге информације у вези са осумњиченим 

намештањем утакмица; користе те информације; обавештавају УЕФА о текућим 

процедурама, ситуацији у њиховој земљи, итд.);  

– старају се да се одговарајући програми превенције спроводе у оквиру ФСС 

(организован од стране УЕФА, ФСС, заинтресованих страна или самих официра за 

интегритет);  

– организују надгледање (мониторинг) интегритета утакмица и сачињавају 

оперативне приручнике за заинтресоване стране/учеснике (укључујући и листе контакт 

особа); 

– добијају (од УЕФА и других извора) и истражују информације о потенцијалним 

случајевима;  

– редовно обавештавање Официра за интегритет УЕФА о развоју / дешавањима у 

законодавству Републике Србије, по питању сегмента који се тиче превенције и 

спречавања намештања утакмица; 

– сарађују са вишим званичницима и дисциплинским органима ФСС;  

– сарађују са истражним, судским и другим државним органима; 

– инсистирају да Извршни одбор ФСС или друга фудбалска тела (асоцијације 

судија, играча, тренера, итд.) усвоје кодекс понашања у вези са намештањем утакмица; 

– прате текуће кривичне и дисциплинске поступке; 

– формирају и ажурирају базу података ради поређења информација о сумњивим 

активностима; 



– прате развој закона на пољу намештања утакмица и других директно повезаних 

области; 

– израђују едукациони материјал и реализују едукацију са фудбалским 

удружењима (играча, тренера и судија); 

– одржавају контакте са локалним партнерима (полиција, истражни судија, 

удружења спортских кладионица, итд.). 

Члан 21. 

У реализацији наведених послова, сви органи и појединици ФСС и његови чланови 

су дужни да пруже помоћ Официру за интегритет. 

4.3. Овлашћења Официра за интегритет  

Члан 22. 

Официр за интегритет, у циљу реализације наведених задатака, овлашћен је да: 

– прикупља обавештења, затражи документа, видео и електронске записе; 

– достави обавештења службеним лицима, судијама и играчима; 

– изврши позивање службених лица, судија, играча, чланова стручног штаба и 

других спортских радника у циљу интерне истраге; 

– достави сазнања, документа, видео и електронске записе по захтеву овлашћених 

органа / лица; 

– размењује податке са међународним фудбалским организацијама (ФИФА и 

УЕФА) и националним савезима; 

– поднесе захтев за покретање дисциплинског поступка. 

Члан 23. 

У циљу спречавања намештања утакмица и проналажења учинилаца, као и 

потврђивања или одбацивање сумњи у намештање утакмица, Официр за интегритет 

овлашћен је да по личној иницијативи или на захтев дисциплинских и државних органа 

прикупља, обрађује и користи информације, документа, видео и електронске записе, као и 

да обезбеђује њихову заштиту и води неопходне евиденције.  

Члан 24. 

Обавештења и податке Официр за интегритет прикупља непосредним опажањем, у 

разговору са службеним лицима, играчима, члановима стручног штаба, спортским 



радницима и другим изворима сазнања, као и уз примену одређених  техничких 

средстава, а у складу са постојећим законима и овим Правилником. Официр за 

интегритет након усменог разговора, од лица може затражити и писану изјаву. 

Члан 25. 

Официр за интегритет може доставити обавештење службеним лицима (делегат и 

судије) и играчима лично или преко делегата утакмице, уколико постоји оправдани основ 

сумње да је утакмица намештена. Достава обавештења може бити путем телефонске и 

електронских комуникација или лично. 

Члан 26. 

Официр за интегритет може спровести интерну истрагу у циљу потврђивања или 

отклањања сумње да је утакмица намештена. Интерна истрага се састоји у прикупљању 

довољно информација о одређеним детаљима и обављању поступака потребних да би се 

утврдило да ли се намештање догодило, како се догодило, ко је био укључен и др.  

Општи принципи који се морају односити на све истраге су:  

– независност и објективност истраживања; 

– хитност спровођења;   

– прикупљање квалитетних доказа; 

– изузимање документације се врши записнички;  

– обавезно поштовање права и приватности лица; 

– о одржаваним састанцима сачинити писани запис;  

– обавезна заштита у току преноса и чувања документације истраге; 

– где постоје сигурни докази о сумњи да је почињено кривично дело, одмах 

обавестити истражне органе. 

Официр за интегритет, након завршене интерне истраге, сачињава извештај који 

треба да садржи:  

– опис активности; 

– како се истрага спроводила; 

– који су осумњичени, њихове позиције и одговорности; 

– чињенице и доказе који су идентификовани истрагом; 



– мере које су коришћене и ко је вршио истрагу; 

– закључке и корективне акције које је потребно предузети; 

– као и друге чињенице које указују на пропусте из претходног периода или других.  

Извештај о истрази се доставља Извршном одбору ФСС, истражним органима, ако 

се располаже са чињеницама да је учињено кривично дело и Дисциплинској комисији, ако 

истражни органи неће да се укључе у кривично гоњење.   

У оквиру интерне истраге Официр за интегритет може позвати лице на разговор за 

које се основано претпоставља да је умешано у намештање утакмице, односно, 

располаже обавештењима да је утакмица намештена.  

Позивање се може вршити лично телефоном или на основу писаног позива. У 

позиву се мора навести назив, место и адреса позиваоца, као и разлог, место и време 

позивања. 

Члан 27. 

Податке, документа, видео и електронске записе, Официр за интегритет може 

доставити по захтеву других органа / лица под условом:  

– да је орган / лице који тражи податке законом или другим прописом овлашћен да 

тражи и прима те податке;  

– да су органу / лицу који тражи податке ти подаци неопходни за извршавање 

послова из његове надлежности. 

Захтев за доставу података, докумената, видео и електронских записа, мора бити 

писани, односно у хитним ситуацијама усмени, уз касније достављање писаног захтева.  

Члан 28. 

Прикупљене податке, документа, видео и електронске записе, Официр за 

интегритет може доставити међународним фудбалским организацијама (ФИФА и УЕФА) и 

националним савезима у складу са правилима утврђеним овим Правилником.  

Члан 29. 

У случају да полиција / јавни тужилац нема намеру да случај намештања утакмице 

истражује, Официр за интегритет уз захтев за покретање дисциплинског поступка, 



прослеђује податке, документа, видео и електронске записе Дисциплинској комисији ФСС 

на даљу надлежност. 

Члан 30. 

У примени наведених овлашћења Официр за интегритет се придржава принципа 

законитости, сразмерности и сарадње, а дужан је да се професионално и уљудно односи 

према свима, односно да поштује достојанство, углед и част свих лица. 

 

5. ПРЕВЕНЦИЈА И СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА 

5.1. Превенција  

Члан 31. 

Официр за интегритет обезбеђује да, уз или без помоћи трећих страна (асоцијације 

играча, тренера, судија, кладионичара или других партнера) спроводи мере превенције, 

едукације и обуке.  

Члан 32. 

Суштински елемент превенције се постиже кроз стално обавештавање 

заинтресованих страна/учесника (играчи, тренери, чланови персонала екипе, службена 

лица савеза и клубова, судије и помоћне судије) о одредбама Правилника, а посебно о 

листи забрањених врста понашања. 

То се посебно може постићи путем: 

– детаљних провера у процесу ангажовања/запошљавања/избора лица; 

– увођењем одређених клаузула у уговорима; 

– редовне надоградње и измене политике, процедура, радних упутстава и других 

аката који дефинишу спречавање намештања утакмица и ефикасно информисање о 

насталим променама; 

– јасних канала извештавања о намештању утакмица и подстицање запослених да 

извештавају о сумњивим појавама које указују на намештање; 

– циљаних презентација, посебно у склопу курсева обуке за различите категорије 

заинтресованих страна/учесника и на скуповима званичника клубова; 

– дистрибуцијом или презентацијом релевантних докумената; 



– публикацијом чланака у новинама и часописима намењеним онима који обично 

читају заинтресоване стране/учесници;  

– обуке „лицем у лице“; 

– активности које воде савези судија, играча и тренера; 

– Е-учењем и тестирањем; 

– осталих прикладних активности.  

 

5.2. Обука и стручно усавршавање 

Члан 33. 

Ради ефикаснијег деловања унапређења, координације и усавршавања стручног 

рада ФСС ће обезбедити да свако ко учествује у процесима описаним у Правилнику 

добије прописну обуку, како би био припремљен за задатке које ће обављати. 

Све струковне организације у оквиру ФСС обавезне су да у оквиру својих програма 

и планова обуке предвиде и реализују обуку везану за намештање утакмица.  

Члан 34. 

Обука се може реализовати путем курсева у земљи и иностранству, односно преко 

wеb електронских презентација. 

Курсеве за организовано стицање и усавршавање практичних и теоријских знања и 

вештина потребних за независно, односно самостално, стручно и ефикасно спречавање 

намештања утакмица организује Официр за интегритет, а у складу са Програмом обуке. 

Члан 35. 

За сваки курс у земљи одређује се руководилац и потребан број наставног и 

стручног особља одговарајућег нивоа и из одговарајућег образовно-научног поља и 

одговарајуће стручне области, неопходних за извођење наставе у складу са Програмом 

обуке. Руководиоца курса и предаваче именује Генерални секретар ФСС.  

Поред домаћих предавача на курсу се могу ангажовати и представници 

међународних фудбалских организација. 

Руководилац курса и предавачи имају право на накнаду. Висину накнаде одређује 

Извршни одбор ФСС, посебном одлуком. 



Члан 36. 

Објекте, просторе и просторије за извођење наставе (учионице), као и просторије 

за наставно особље и пријем и смештај кандидата, одговарајућа средства (уређаји, 

справе, техничка и друга опрема) за одржавање наставе, смештај опреме и техничких 

средстава и литературу обезбедиће ФСС. 

Официр за интегритет може да учествују и у другим облицима стручног 

оспособљавања и усавршавања које спроводе домаће и стране установе, у складу са 

посебним програмима и плановима. 

 

6. ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈЕ И ТОКОВИ ИЗВЕШТАВАЊА – ИНФОРМИСАЊА 

6.1. Извори информација и мониторинг 

Члан 37. 

Официр за интегритет може да добије информације и обавештајне податке о 

планирању и намештању утакмица из следећих извора: 

– УЕФА; 

– службених лица ФСС; 

– службених лица државних истражних органа; 

– обавештајно-безбедносних агенција; 

– медија; 

– појединаца; 

– кладионичарских удружења; 

– чак и гласина, итд.  

Члан 38. 

ФСС уз помоћ УЕФА врши мониторинг свих утакмица Супер и Прве лиге, као и Куп 

утакмица. Извештаји мониторинга нису доказ да је утакмица намештена, већ да скрену 

пажњу на могуће или вероватне случајеве намештања утакмица, односно да би се могла 

отворити кривична и/или дисциплинска истрага, да би се утврдило стварно чињенично 

стање.  

 



6.2. Пријава и ток извештавања о намештеној утакмици 

Члан 39. 

Сва лица која располажу информацијом да се планира или да је нека утакмица 

намештена, могу путем електронске поште, усмено или преко бројева фиксне и мобилне 

телефоније да обавесте Официра за интегритет о расположивим сазнањима. 

Органи и чланице ФСС морају да охрабре сва лица која би могла имати 

информације о намештању утакмица, да их одмах без одлагања доставе Официру за 

интегритет и тиме помогну ФСС у борби против намештања утакмица.  

Члан 40. 

Извештавање и информисање о намештању утакмице су непрекидно дефинисани 

процеси између укључених појединаца и органа ФСС и УЕФА, а трају од момента 

настанка сумње до момента потврде или одбацивања сумње да је утакмица намештена.  

Токови извештавања и информисања су: 

– Официр за интегритет – Генерални секретар ФСС, 

– Официр за интегритет – полиција / јавни тужилац, 

– Генерални секретар ФСС – надлежни органи ФСС, 

– Генерални секретар ФСС – неопходни органи УЕФА / ФИФА, 

– Дисциплински орган – Официр за интегритет, 

– Официр за интегритет ФСС – Официр за интегритет УЕФА, 

– Генерални секретар – Официр за медије, 

– Официр за медије – јавност. 

Члан 41. 

Официр за интегритет, по добијеној информацији о намештању утакмице, дужан је 

да изврши процену поузданости извора и веродостојности податка. Уколико је податак 

веродостојан Официр за интегритет је у обавези да одмах обавести Генералног 

секретара ФСС и упозна га са даљим планираним активностима на спречавању, односно, 

утврђивању околности намештања утакмице. 



Члан 42. 

Уколико је Официр за интегритет претходно упознат да полиција / јавни тужилац 

води процесне радње у вези са једном од екипа или појединаца укључених у утакмицу, он 

о томе одмах са расположивим подацима обавештава полицију / јавног тужиоца. Ако је 

неопходно, Официр за интегритет поступа по даљим инструкцијама полиције / јавног 

тужиоца. 

Члан 43. 

Генерални секретар ФСС обавештава Председника ФСС и остале надлежне органе 

ФСС о текућим активностима на спречавању, односно, утврђивању околности намештања 

утакмице.  

Члан 44. 

Уколико случај намештања утакмице потпадне под дисциплинску јурисдикцију 

УЕФА, или имплицира више функционере ФСС, Генерални секретар ФСС одмах 

обавештава надлежне органе УЕФА.  

Генерални секретар ФСС у заједници са адекватним органима УЕФА дефинише 

садржај информације и начин на који ће медији бити информисани, ако се таква мера 

буде сматрала прикладном.  

Члан 45. 

Дисциплинска комисија је у обавези да Официра за интегритет обавештава о току 

дисциплинског поступка и достави му копије одлука донетих на крају поступка.  

Официр за интегритет о свим сазнањима везано за дисциплински поступак 

редовно обавештава Официра за интегритет УЕФА и по завршетку дисциплинског 

поступка доставља му копије одлука донетих од стране Дисциплинске комисије.  

Члан 46. 

Уколико доказ о намештању утакмице јесте, или ће постати јаван, Генерални 

секретар ФСС преко Официра за медије ФСС обезбеђује да комуникације буду објективне 

и одговарајуће, поштујући тајност истраге и показујући да ФСС предузима неопходне 

мере.  

 



7. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ДА ЈЕ УТАКМИЦА НАМЕШТЕНА 

7. 1. Провера кредибилитета информације 

Члан 47. 

Официру за интегритет је поверено прикупљање и провера кредибилитета 

информација повезаних са сумњом у намештање утакмица.  

Члан 48. 

Официр за интегритет пре предузимања било које даље активности у обавези је да 

утврди кредибилитет и основаност сумње.  

Кредибилитет информације се утврђује након спровођења анализе:  

– порекла информација и кредибилитета извора; 

– начина на који су информације откривене; 

– детаља и тачности природе сумње; 

– свих доказа достављених уз информацију;  

– контекста случаја; 

– већ постојећих информација о намештању утакмица. 

Члан 49. 

У циљу брзе реакције такмичарски органи Супер лиге, Прве лиге и Купа Србије, као 

и органи територијалних фудбалских савеза за Српску лигу, за свако такмичарско коло 

морају е-mail или факсом најкасније 24 сата пре почетка одигравања утакмице, Официру 

за интегритет доставити распоред утакмица са подацима службених лица (делегат и 

судије).  

Члан 50. 

Уколико делегат, при вршењу своје дужности, сазна да је утакмица намештена, 

дужан је да обезбеди доказе и предмете који могу послужити као доказ, као и да прикупе 

сва обавештења која би могла бити од користи за успешно вођење даљег кривичног / 

дисциплинског поступка. 

 



7. 2. Информације добијене пре утакмице 

Члан 51. 

Уколико Официр за интегритет добије информацију о могућем намештању 

утакмице пре утакмице, он о томе мора да обавести делегата утакмице и упозна га са 

свим чињеницама са којима тренутно располаже.  

Уколико је информација добијена у веома кратком временском периоду пре 

почетка утакмице, и прекасно је спровести доле описани процес, случај треба третирати 

као да је информација добијена током утакмице.  

Члан 52. 

Уколико Официр за интегритет у току провере кредибилитета информације 

процени да сумња не изгледа као озбиљна, он обавештава делегата предметне утакмице 

и захтева да посебно обрати пажњу на посебна догађања до којих може да дође током 

утакмице.  

Члан 53. 

Уколико Официр за интегритет у току провере кредибилитета информације 

процени да је сумња озбиљна, он контактира делегата предметне утакмице и од њега 

захтева да поред својих уобичајених дужности, обрати посебну пажњу на следеће: 

– почињене фаулове и ко их узрокује;  

– активности или пропусте судија; 

– интензитет дефанзивне игре у одређеним ситуацијама; 

– грешке у одбрани које је тешко објаснити; 

– грешке других играча које је тешко објаснити; 

– активности голмана; 

– активности трећих страна, посебно појединаца у близини играча или 

тренерског особља, близу свлачионица или у свлачионицама; 

– да ли се користи телефон од стране чланова стручног штаба и играча током 

утакмице; 

– остала необична дешавања.  



Члан 54. 

Уколико Официр за интегритет у току провере кредибилитета информације 

процени да је сумња веома озбиљна, он контактира делегата и даје му упутства да 

званичнике клуба обавести да има важну поруку за екипе и да ће ући у свлачионице око 

десет минута пре почетка утакмице.  

Члан 55. 

Након датог обавештења, а најкасније 10 минута пре почетка утакмице делегат 

одлази у свлачионице и судији и судијама чита следећи текст:  

„ еејМ_ојМејМ__________________________М_М_јМ_ј_ј__ееМ__ј_о___МејМемј ејоМ

__а_ел_М  ј__и_енМ_јсјнј_јМ__ј_о__јМ јМ________________________М__ј _ Мл_јмј_јМ

_ј_о_иј_јтМ_Ммелј__ _Мл сји_е___јМл___ејМ_Мемје_Мј__мјМ_ј_еМм_еМмпеи__јеМ ја__М

меп___МииибМад___пМ  јМ ___јнп__ј_М ејМ _е_јеМ_еМ лј _ј_јМ_јМ  јМоеа_јМм___М_ј__еМ

_јме__ј__еМј___ _ел__М_јМм_МлјМ____јсеМ_јМ_лее_М_ј_ј__јМ__ј_о__јбМмМе ееМдј _М

___еМ лјМ с_и_еМ _јМ ем__а_ејнМ _М _ј јМ м___М _еој__јпјМ еМ л_о_јојбМ ијоеМ  јлМ

емј ј__ј јоеМ _јМ ејМ е јМ __ј_о__јМ ме_М лмј__ејс__оМ мелој_пј_јоМ __пј___еМ е_М

л_пј_јМииибМ фј_јоеМ лјМ _јМ  јМ лјМ __ј_о__јМ е__нпј__М _М мпј еоМ __е_МдјпМ мсјејМ е_М

л_пј_јМ л _еМ л_пј_ј-_ијл___јбМ мМ е еоМ _пј_____М _јМоен_М _јМ _јејоМ м_сеМ _ј_ јМ _п_нјМ

_еој__јпјбМеелсјМ__ј_о__јМејМ _Ммп_мпјо___М_  ј__јеМ_Мад___пМ јМ___јнп__ј_МиииМ

 јМмпе_ј____Мл___ј__е_бМс јсјМ_јМмја__М”б  

Након упозорења судија, делегат у пратњи четвртог судије улази у свлачионице 

екипа, почевши од домаће екипе и чита исти текст као и онај који је прочитао судијама.  

Члан 56. 

Делегат спорне утакмице дужан је да у најкраћем могућем року после утакмице 

састави извештај са прецизним освртом и појашњењем свих догађаја, који би могли да 

потврде или оповргну сумњу у намештање утакмице.  

Ако је неопходно, Официр за интегритет од делегата, судија, играча, чланова 

стручног штаба и других повезаних лица, може захевати да сачине и у року од 24 сата 

доставе писани детаљнији извештај. 

Наредни кораци Официра за интегритет су дефинисани у чл. 61. и 62. 

 



7. 3. Информације добијене у току утакмице 

Члан 57. 

Уколико Официр за интегритет добије информације о могућем намештању 

утакмице у току одигравања утакмице, он телефонски обавештава делегата утакмице и 

даје му све расположиве доказе које поседује и од делегата утакмице захтева да обрати 

посебну пажњу на елементе наведене у члану 53. 

Члан 58. 

Делегат спорне утакмице је дужан да у најкраћем могућем року после утакмице 

састави извештај са прецизним освртом и појашњењем свих догађаја, који би могли да 

потврде или оповргну сумњу у намештање утакмице.  

Ако је неопходно, Официр за интегритет од делегата, судија, играча, чланова 

стручног штаба и других повезаних лица, може захевати да сачине и у року од 24 сата 

доставе писани детаљнији извештај. 

Наредни кораци Официра за интегритет су дефинисани у чл. 61. и 62. 

 

7. 4. Информације добијене после утакмице 

Члан 59. 

Уколико Официр за интегритет добије информације о могућем намештању 

утакмице после утакмице пре предузимања било које радње, дужан је да провери 

веродостојност информације на начин дефинисан у члану 53.  

Члан 60. 

Уколико се сумња не може порећи, Официр за интегритет обавештава полицију / 

јавног тужиоца, који даље предузимају актовности из њихове надлежности. Ако је 

неопходно, Официр за интегритет поступа по даљим инструкцијама полиције / јавног 

тужиоца. 

Члан 61. 

У случају да полиција / јавни тужилац нема намеру да случај истражује, Официр за 

интегритет о томе обавештава Генералног секретара ФСС и сачињава службену 

забелешку.  



Официр за интегритет прослеђује Дисциплинској комицији ФСС сваки доказ о 

намештању утакмице који има у поседу.  

8. ОДНОСИ СА ИСТРАЖНИМ ОРГАНИМА 

Члан 62. 

Извршни одбор је у обавези да са истражним органима (полицијом и јавним 

тужилаштвом) закључи меморандум о разумевању (или неколико меморандума о 

разумевању), како би се обезбедила блиска сарадња свих субјеката задужених за 

спречавање намештања утакмица. Меморандуми морају обухватити питање размене 

информација, контакт особе, конкретну сарадњу и дуге заједничке активности.  

Члан 63. 

Сарадња са правосудним и полицијским органима је у надлежности Официра за 

интегритет и пре покретања кривичног поступка огледа се у следећем: 

– пријава сумње и извршилаца;  

– достава доказа у складу са законом; 

– утврђивање идентитета и других података о лицу; 

– прикупљање података везаних за потврђивање сумње; 

– провера валидности података и писане документације; 

– међусобна размена података и документације везане за предметни случај. 

Када се покрене кривични поступак, Официр за интегритет је у обавези да:  

– буде у контакту са истражитељима; 

– ради све што је потребно да обезбеди да истражитељи добију све информације 

које су им потребне, а  које би он могао да поседује или добије; 

– колико год је могуће прибави копије предмета из досијеа случаја, да би ФСС 

могао да, ако је потребно, предузме све мере из надлежности ФСС;  

– обавештава Официра за интегритет УЕФА о даљем току истраге; 

– колико год је могуће прибави и проследи УЕФА копију одлуке, којом се завршава 

поступак, односно ослобађа или осуђује оптужени.  

 



9. САРАДЊА СА УЕФА И ДРУГИМ НАЦИОНАЛНИМ САВЕЗИМА 

9.1. Сарадња са УЕФА 

Члан 64. 

УЕФА, а посебно Официр за интегритет из Одељења дисциплинских услуга, може 

да пружи Официру за интегритет ФСС сваку помоћ, информације и савет који би могао да 

буде потребан.  

По захтеву Официра за интегритет ФСС, УЕФА може одмах доставити све 

информације које има или може да прибави у вези са чињеницама које подлежу кривичној 

или дисциплинској истрази.  

Ако је неопходно, Одељење дисциплинских услуга УЕФА може да одреди експерта 

који ће учествовати на састанцима са истражитељима.  

9.2. Сарадња са другим националним фудбалским савезима 

Члан 65. 

Ако током кривичне или дисциплинске истраге открије да се чињенице у вези са 

неким другим националним савезом такође истражују, Официр за интегритет о томе 

обавештава УЕФА и Официра за интегритет релевантног националног савеза.  

Ако је потребно УЕФА може да организује координационе састанке између 

официра за интегритет различитих националних савеза.  

 

10. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 

Члан 66. 

Подаци о намештању утакмица које поседује УЕФА или ФСС су тајни. Они се 

морају чувати и њима се мора на одговарајући начин руковати да би се обезбедила 

тајност (без дељења досијеа, ограничење слања мејлом итд.). 

Члан 67. 

Сва лица која извршавају послове и задатке у складу са овим Правилником дужна 

су да податке и сазнања до којих дођу приликом обављања тих послова и задатака 

чувају као службену тајну. 



Члан 68. 

Изузеће од тајности података се мора направити ако полиција / истражни судија 

захтева информације од ФСС,  односно може се направити када се верује да је 

откривање таквих података неопходно да би се олакшао дисциплински поступак, или да 

се обавести јавност о дисциплинским санкцијама, уз обавезно поштовање законских 

одредби везаних за заштиту личних података.  

 

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 69. 

Овај Правилник није коначан документ и временом може бити измењен од стране 

Извршног одбора ФСС. Правилник је обавезујући за све релевантне органе и особе ФСС, 

а понашање супротно овом Правилнику може бити кривично дело и / или повреда других 

важећих закона или прописа ФСС.  

Члан 70. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

листу ФСС “Фудбал”. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Томислав КАРАЏИЋ, ср. 


