На основу члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", ванредни број 2/2012), Извршни одбор ФС Србије, на седници одржаној 25.
фебруара 2013.године, донео је

УПУТСТВО
ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР И ПРВЕ
ЛИГЕ И ЗАВРШНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА ЗА КУП СРБИЈЕ
Члан 1.
Констатује се да је ниво недоличног понашања одређеног дела гледалаца на
фудбалским утакмицама у Србији прешао праг толеранције и да у том смислу треба
предузети хитне мере да би се овакво понашање, које је супротно свим важећим
законским и другим актима, као и основним спортским и етичким принципима, сузбило и
одстранило са стадиона у Србији.
У циљу спречавања недоличног понашања гледалаца-навијача на утакмицама
Супер и Прве лиге и завршног такмичења за фудбалски Куп Србије, доноси се ово
Упутство, које су службена лица ФСС дужна да примењују на свим утакмицама у овим
такмчењима.
Под недоличним понашањем у смислу става 2. овог члана, сматрају се сви видови
увредљивог навијања, вређања играча и других актера утакмице по основу расне, верске,
етничке или политичке припадности и истицање транспарената са таквом садржином, као
и случајеви предвиђени чл. 19. и 20. Правилника о безбедности и сигурности на
фудбалским утакмицама (Службени лист ФСС, ван. бр. I/2007).
Члан 2.
У случају инцидената, односно недоличног понашања из члана 1. став 3 овог
Упутства, службена лица ФСС ће примењивати тзв. "три корака", и то:
1. Озбиљни инциденти - Први корак: Заустављање утакмице
Када судија утакмице буде упозорен од стране делегата ФСС на утакмици (а
преко 4. судије), да се на трибинама дешавају озбиљни инциденти, а који су
предмет овог упутства и који имају озбиљан значај и интезитет, он ће, а у
смислу Правила игре (број 5), зауставити ток утакмице и затражити да се преко
разгласа на стадиону упути порука гледаоцима-навијачима, да одмах престану
са недоличним понашањем.
Утакмица ће се наставити када саопштење буде прочитано преко разгласа.
2. Озбиљни инциденти - Други корак: Привремени прекид утакмице
Ако недолично понашање гледалаца-навијача није престало, а након предузетог
"првог корака", тј. показало се да саопштење преко разгласа није дало
позитивног ефекта, делегат ФСС ће преко 4. судије упозорити судију, који ће
прекинути утакмицу на одређени период (од 5-10 минута) и захтевати од
тимова да оду у свлачионице.
За време периода прекида утакмице (5-10 минута), судија ће поново затражити
да се преко разгласа прочита текст, којим се публика-навијачи позивају да

одмах престану за недоличним понашањем-проблематичним навијањем и да
наставак таквог понашања може довести до трајног прекида утакмице.
За време прекида утакмице судија ће консултовати са делегатом ФСС,
комесаром за безбедност ФСС (ако је одређен за ту утакмицу), комесарима за
безбедност клубова, руководилац полиције на стадиону и директором стадиона
на којем се игра утакмица, око могућих даљих мера и могућности да се
утакмица трајно прекине.
3. Озбиљни инциденти - Трећи корак: Трајан прекид утакмице
Ако недолично понашање гладалаца-навијача и даље није престало, а након
наставка утакмице после паузе од 5-10 минута, што значи да и "други корак"
није дао ефекта, судија ће дефинитивно прекинути утакмицу. Као и у
претходним корацима, делегат ФСС ће преко 4.судије сигнализирати судији да
недолично понашање-навијање није престало и да је потребно предузети даље
мере.
Међутим, свака одлука судије да трајно прекине утакмицу у датим
околностима, може бити донета само након предузетих свих могућих мера, и
сагледавања могућих последица по безбедност играча и гледалаца, општу
безбедност и угроженост инфраструктуре на стадиону и наравно уз обавезну и
детаљну консултацију са делегатом ФСС, комесаром за безбедност ФСС (ако је
одређен за ту утакмицу), руководилац полиције на стадиону, официрима за
безбедност клубова и директором стадиона (односно члановима групе за везу у
смислу одредаба Правилника о безбедности и сигурности на фудбалским
утакмицама). У принципу, сва наведена лица треба да се сложе по овом питању.
Члан 3.
Саставни део овог Упутства чини текст прогласа, који се на стадиону, преко
разгласа саопштавају гледаоцима, пре почетка утакмице и током предузимања мера
предвиђених у "три корака".
Сваки клуб члан Супер и Прве лиге, као и онај који се такмичи у завршном делу
такмичења за Куп Србије, дужан је да има припремљен текст, за сваку ситуацију описану
у "три корака".
Делегат ФСС дужан је да приликом доласка на стадион (најмање 90 минута пре
почетка утакмице), провери да ли је на стадиону спреман текст саопштења у случају
инцидената по расној, етничкој, верској, политичкој или сличној основи, као и
случајевима предвиђеним у чл. 19. и 20. Правилника о безбедности и сигурности ФСС.
Члан 4.
Ово Упутство ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".
ПРЕДСЕДНИК
Томислав КАРАЏИЋ, ср.

