
ТЕКСТ САОПШТЕЊА У СЛУЧАЈЕВИМА НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА 

ГЛЕДАЛАЦА-НАВИЈАЧА НА  ФУДБАЛСКИМ СТАДИОНИМА 

 

 Делегат ФСС на утакмицама Супер и Прве лиге и завршног такмичења за Куп 

Србије, дужан је да приликом доласка на стадион (најмање 90 минута пре почетка 

утакмице), провери да ли је на стадиону спреман текст прогласа у случају инцидената по 

расној, етничкој, верској, политичкој или сличној основи, као и случајевима из чл. 19. и 

20. Правилника о безбедности и сигурности ФСС. 

  

Саопштење пре почетка утакмице: 

 

 Проглас се чита непосредно пред почетак утакмице, приликом изласка играча на 

терен: 

 "Поштовани посетиоци фудбалске утакмице _______________ - 

_________________, добро дошли на стадион ______________. Желимо вам да уживате у 

данашњој (вечерашњој) утакмици. Молимо Вас да имате у виду да у фудбалском спорту 

нема места изражавању било каквих форми расизма и етничке, верске, политичке или 

било какве друге нетрпељивости и да у том смислу навијате за свој клуб фер и спортски. 

Такође, вас молимо да се у свему придржавате правила понашања на стадиону и да не 

користите било каква пиротехничка и друга средства, чије је уношење на стадион 

забрањено". 

 

Прво саопштење: 

 

 "Поштовани посетиоци, 

 Молимо вас за мало пажње. Ово је важно сигурносно обавештење. 

 Због уоченог расистичког понашања (увредљивог навијања, вређања играча и 

других актера утакмице или политичких парола) или другог недоличног понашања дела 

гледалаца,  које угрожава (омета) ток утакмице, судија даје напомену да може да прекине 

утакмицу. 

 Расизам (увредљиво навијање, вређање, политичке пароле) или коришћење 

пиротехнике на фудбалским стадионима не сме бити толерисанo. Молимо вас да имате у 

виду, односно да ову поруку најозбиљније схватите, да ће у случају наставка оваквог 

понашања утакмица бити прекинута - привремено или трајно. 

 Уживајте у фудбалу и реците гласно и јасно НЕ расизму (неспортском навијању). 

 Хвала вам на разумевању". 

 

Друго саопштење: 

 

 "Поштовани посетиоци, 

 Молимо вас за мало пажње. Ово је важно сигурносно обавештење. 

 Због чињенице да је расистичко (увредљиво навијање, вређање играча и других 

актера утакмице, политичких парола), понашање у гледалишту настављено (или 

прекомерна употреба пиротехнике), утакмица се привремено прекида на ______ минута 

(5-10). Тимови ће отићи у свлачионице. 

 Још једном вас подсећамо да расизму (увредљивом навијању, вређању играча и 

других актера утакмице, политичким и другим неприкладним паролама) и другим врстама 

неспортског навијања на фудбалским стадионима не сме бити места и да такве појаве неће 
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бити толерисане. Ако се овакво понашње публике (навијача) настави, утакмица ће бити 

трајно прекинута, а адекватне дисциплинске и друге мере ће бити предузете према 

гледаоцима и клубовима. 

 Понављамо, утакмица ће се трајно прекинути уколико се овакво понашање настави. 

 Захваљујемо се на пажњи".  

 

 

Треће саопштење 

 

 "Поштовани посетиоци, 

 Молимо вас за мало пажње. Ово је важно сигурносно обавештење 

 Са жаљењем вас обавештавамо да је, због континуираног расистичког (увредљивог 

навијања, вређања играча и других актера утакмице, политичких парола) понашања међу 

гледаоцима. које омета ток утакмице (или прекомерне употребе пиротехничких 

средстава), судија одлучио да трајно прекине утакмицу. Понављамо: Утакмица је 

трајно прекинута. Моле се сви гледаоци да у миру и реду напусте стадион. 

 У интересу безбедности, сви гледаоци се моле да следе инструкције редара и 

других лица задужених за сигурност на стадиону. 

  Даљe изјаве и информације  о последицама прекинуте утакмице добићете путем 

средстава јавног информисања и интернет сајта клуба". 


