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

П Р А В И Л Н И К 

О РЕГИСТРАЦИЈИ,СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ДЕФИНИЦИЈЕ

У смислу овог Правилника изрази који су доле наведени дефи-
нисани су како следи:

 
    1. Организовани фудбал:

2. Такмичарска сезона:

 3. Званичне утакмице: 

 
фудбал организован под покро 
ви тељством Фудбалског саве                       
за Србије, ФИФА и УЕФА

период који почиње 1. јула,   а   
завршава се 30. јуна идуће го 
дине и подељен је у два дела:  
јесењу и пролећну сезону;

утакмице које се играју у окви 
ру организованог фудбала, као                                                         
што су првенства националне  
лиге, национални куп и међу 
народна такмичења за клубо 
ве, али не укључујући прија 
тељске и тренинг утакмице; 
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4. Заштићен период:  
       

5. Регистрациони период: 

 
     6. Играч::

 

7. Малолетни играч:

8. ИТЦ:

период од три целе сезоне или  
три године, шта год прво дола 
зи по ступању уговора на сна                  
гу, ако је такав уговор закљу- 
чен пре 28 рођендана профе 
сионалца, или период од две  
целе сезоне или две године,  
шта год прво долази по сту 
пању уговора на снагу, ако је  
такав уговор закључен после  
28 рођендана професионалца;

период утврђен од стране ФСС 
у складу са чланом 26. овог 
Правилника

регистровани члан клуба у ок-
виру Фудбалског савеза Србије, 
који се активно бави играњем 
фудбала;

играч који још није навршио 18 
година;

међународни трансфер серти-
фикат ;
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9. Електронски ИТЦ:

10. ТМС:

11. Треће лице:

електронски међународни 
трансфер сертификат креиран 
у ТМС систему обавезан за 
међународне трансфере про-
фесионалних фудбалера муш-
ког пола који се баве великим 
фудбалом;

систем за упаривање трансфе-
ра на web site;

лице које није ниједан од два 
клуба који врше трансфер игра-
ча из једног у други нити било-
који претходни клуб код којег је 
играч био регистрован;

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се, у складу са законом, општим актима 
Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС) и одредбама ака-
та Међународне федерације фудбалских савеза (у даљем тексту: 
ФИФА) и Уније европских фудбалских савеза (у даљем тексту: 
УЕФА), уређују питања у вези са регистрацијом клубова и играча, 
статусом играча, њиховим правима и обавезама и условима под 
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којима прелазе из клуба у клуб, као и друга регистрациона и статус-
на питања клубова и играча у оквиру Фудбалског савеза Србије.

II - РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ИГРАЧА

Члан 2.

Регистрацију спортских организација и играча врше општински-
градски савези по територијалном приципу (у даљем тексту: на-
длежни савез), које одређује ФСС.

Пријављивање и регистрације играча се спроводе на јединстве-
ним обрасцима и у складу са упутством које прописује ФСС.

Пријављивање и регистрација спортских организација 

Члан 3.

Да би спортска организација постала члан ФСС, потребно је да 
испуњава услове предвиђене чланом 21. Статута ФСС, а нарочито:

 1. да поднесе надлежном савезу молбу за пријем у чланство, 
у којој се обавезује да ће радити у складу са статутима и другим 
општим актима ФСС и територијалних  савеза;

 2. да поднесе уверење   решење да је регистрован код на-
длежног државног органа;

 3. да поднесе записник са оснивачке скупштине са списком 
чланова скупштине;
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 4. да приложи оверену копију Статута клуба надлежном др-
жавном органу, који мора бити у складу са Статутом и другим опш-
тим актима ФСС и територијалних савеза, 

 5. име и презиме овлашћеног заступника и број текућег рачу-
на;

 6. да уплати уписнину и чланарину, чију висину одређује овла-
шћени надлежни савез за регистрацију; 

 7. да региструје најмање 25 (двадесетпет) играча;

 8.  да достави доказ да располаже сопственим или уговором 
обезбеђеним игралиштем;

Надлежни орган за регистрацију неће регистровати спортску ор-
ганизацију уколико не испуњава услове из предходног става овог 
члана, ако статут спортске организације  није у складу са Статутом 
ФСС и статутима његових чланица, као и уколико пријави име спорт-
ске организације или клуба из истог места који је већ регистровани 
под тим именом.

Спортска организација може унети реч клуб у свој назив ако кон-
тинуирано учествује у такмичењу а на основу потврде надлежног 
савеза. Потврда се може издати тек по завршетку једне такмичарске 
сезоне.

Спортска организација и клуб је дужан да све измене и допуне 
Статута приложи надлежном територијалном савезу на сагласност.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 14 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Спортска организација и клуб може променити име најкасније 30 

(тридесет) дана пре почетка такмичарске сезоне, односно пролећ-

ног дела првенства, а имену клуба може додати назив спонзора и 

слично, једном током такмичарске сезоне.

Промена имена и додавање назива спонзора имену спортске 

организације и клуба, обавезно се објављује у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“ (у даљем тексту: „Фудбал“).

Члан 4.

На основу одредаба из претходног члана могу се пријавити и 

регистровати спортске организације за футсал, с тим што такав клуб 

мора да региструје најмање 10 (десет) играча, као и спортске орга-

низације женског фудбала са најмање 15 (петнаест) регистрованих 

играчица.

Члан 5.

Спортска организација постаје члан ФСС када одлуку о регис-

трацији спортске организације донесе надлежни савез и када се 

одлука о регистрацији верификује од стране надлежног органа ФСС, 

након чега се регистрација објављује у “Фудбалу”.

Надлежни савез обавезан је да регистровану спортску организа-

цију укључи у прву наредну такмичарску сезону у најнижем степену 

такмичења, односно лиге, а спортска организација је обавезна да 

учествује у предметном такмичењу.
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Спортска организација која се не укључи у такмичење не посе-
дује статусна права која произлазе из чланства у ФСС.

Члан 6.

Спортска организација и клуб (у даљем тексту клуб)  престају да 
буду чланови ФСС у складу са одговарајућим одредбама Статута 
ФСС.

Одлуке из претходног става овог члана ступају на снагу у року од 
8 (осам) дана од дана објаве у „Фудбалу“.

Регистрација играча

Општи услови

Члан 7.

Играч који је навршио 7 (седам) година може се пријавити и ре-
гистровати за клуб као играч, под условима из овог Правилника.

Члан 8.

Регистрацију играча на седницама обавља регистрациони орган 
надлежног савеза (у даљем тексту: регистрациони орган) на чијем 
се подручју налази седиште клуба за који се играч региструје.

Регистрациони орган води евиденцију регистрованих играча за 
фудбал, футсал, односно женски фудбал и исту доставља Комисији 
за статус и регистрацију играча ФСС (у даљем тексту Комисија за 
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статус ФСС), која води јединствени регистар регистрованих играча у 
оквиру ФСС. 

Евиденција регистрованих играча садржи: име, презиме, датум 
рођења и матични број играча, број спортске легитимације, правни 
основ (члан Правилника) и назив клуба за који је регистрован. Сас-
тавни део евиденције је и пасош играча.

Извршни одбор ФСС утврђује садржај текста образаца: пријаве 
за регистрацију, исписнице, брисовнице, спортске легитимације, па-
соша играча, споразума о уступању и друге обрасце у вези са регис-
трацијом играча.

Одлука о регистрацији играча се обавезно објављује у „Фудба-
лу“.

Члан 9.

Одлука о регистрацији играча доноси се на седници регистра-
ционог органа.

Одлука о регистрацији играча доноси се у року од 8 (осам) дана 
од дана пријема потпуног и уредног предмета регистрације.

Регистрација

Члан 10.

Играч мора бити регистрован у савезу како би играо за клуб као 
професионални фудбалер или аматер. Само регистровани играчи 
имају право наступа у организованом фудбалу. Чином регистрације, 
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играч је сагласан да ће поштовати статуте и правилнике ФИФА, 

УЕФА и ФСС.

Играч у исто време може бити регистрован само за један клуб и 

за један футсал клуб. 

Играчи смеју бити регистровани за највише три клуба током 

једне сезоне. Током овог периода, играч једино има право наступа 

за два клуба на званичним утакмицама. Изузетно од овог правила, 

играч који прелази из једног клуба у други клуб а ти клубови припа-

дају савезима код којих се сезобне поклапају (тј. такмичарска сезона 

почиње у лето/јесен за разлику од сезоне у зиму/пролеће) има право 

наступа на званичним утакмицама за трећи клуб током релевантне 

сезоне под условом да је у целости испунио своје уговорне обавезе 

преме претходним клубовима.

У свим околностима, мора се узети у обзир спортски интегритет 

такмичења, посебно да играч не сме да игра у званичним утакмица-

ма за више од два клуба која се такмиче у  националном првенству 

или куп такмичењу током исте сезоне.

Документа за регистрацију играча 

Члан 11.

Надлежни територијални савез за регистрацију играча, дужан је 

да неопходне податке унесе у јединствени информациони систем 

ФСС, у супротном регистрација неће бити ваљана.
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Клуб је дужан да достави потпун и уредан предмет за регистра-
цију играча, који садржи:

I - За играча који се први пут пријављује:

 1. захтев клуба са пописом оригиналних докумената који се 
прилажу,

 2. два примерка пријаве за регистрацију са фотографијама, уз 
својеручни потпис играча и овлашћеног представника клуба, овере-
ну печатом клуба, од којих по један за клуб и регистрациони савез, 

 3. образац легитимације са фотографијом, 

 4. извод из матичне књиге рођених или лична карта, односно 
избегличка легитимација или одобрење о привременом боравку или 
сталном настањењу родитеља на територији Републике Србије, 

 5. изјаву играча да раније није био регистрован ни за један 
клуб у земљи и иностранству, 

 6. потпис оба родитеља, односно старатеља на пријавама 
играча ако је играч малолетан, 

 7. доказ о уплати таксе за регистрацију и објаву.

II - За играча који мења клуб:

 1. захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се 
прилажу,
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 2. два примерка пријаве за регистрацију са фотографијама, уз 
својеручни потпис играча и овлашћеног представника клуба пред 
којим је играч потписао пријаву, оверену печатом клуба од којих по 
један клубу и регистрационом савезу, 

 3. исписницу од досадашњег клуба са уредно попуњеним по-
дацима или захтев за исписницу када је играч:

 a.) аматер исту тражио у једном регистрационом периоду под 
условом да је у клубу провео најмање 1 (једну) календарску годину 
(види дефиниције);

 б.) професионалац исту тражио и једном регистрационом пе-
риоду, по одредбама овог Правилника.

У захтеву за исписницу неопходно је уписати све податке који су 
предвиђени обрасцем исписнице.

 4. потврда о брисању уколико играч мења територију савеза, 
или писани доказ,  да је исту тражио у регистрационом периоду, 

 5. легитимацију уколико играч мења територију савеза,

 6. доказ о престанку важности уговора, уколико је играч имао 
закључени уговор са клубом из кога одлази и то:

 а) копију уговора који је истекао, 

 б) одлуку Арбитражног суда ФСС о раскиду уговора кривицом 
клуба или 
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 в) записник о споразумном раскиду уговора; 

 7. примерак уговора и анекс уговора уколико су закључени, 

 8 међународни трансфер сертификат (ИТЦ), ако играч долази 
или се враћа из иностранства,

 9. доказ о уплати таксе за регистрацију и објаву и

 10. пасош играча.

III - За играче у посебним околностима:

У случају да играч није пререгистрован: 

 1. захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се 
прилажу,

 2. потврда надлежног савеза да играч није пререгистрован,

 3. два примерка пријаве за регистрацију са фотографијама, уз 
својеручни потпис играча и овлашћеног представника клуба пред 
којим је играч потписао пријаву, оверену печатом клуба од којих по 
један клубу и регистрационом савезу, 

 4. легитимацију и посебно једну фотографију, уколико играч 
мења територију савеза,

 5. доказ о уплати таксе за регистрацију и објаву и

 6. пасош играча.
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IV- За играче приликом спајања клубова:

У случају спајања клубова: 

a) За регистрацију играча које новоосновани клуб намерава 
да региструје у року од 8 (осам) дана од дана спајања клубова, 
потребно је:

 1. захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се 
прилажу,

 2. потврда надлежног територијалног савеза о спајању клубо-
ва,

 3. два примерка пријаве за регистрацију са фотографијама, уз 
својеручни потпис играча и овлашћеног представника клуба пред 
којим је играч потписао пријаву, оверену печатом клуба од којих по 
један клубу и регистрационом савезу, 

 4. потврда о брисању, легитимација и посебно једна фотогра-
фија, уколико играч мења територију регистрационог савеза,

 5. доказ о уплати таксе за регистрацију и објаву и

 6. пасош играча.

б) За играче које новоосновани клуб није регистровао у року 
од 8 (осам) дана од дана спајања клубова, потребно је:

 1. захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се 
прилажу,
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 2. потврда надлежног територијалног савеза о спајању клубо-
ва,

 3. два примерка пријаве за регистрацију са фотографијама, уз 
својеручни потпис играча и овлашћеног представника клуба пред 
којим је играч потписао пријаву, оверену печатом клуба од којих по 
један клубу и регистрационом савезу, 

 4. потврда о брисању уколико играч мења територију савеза, 
или писани доказ, да је исту тражио у регистрационом периоду, 

 5. легитимацију и посебно једну фотографију, уколико играч 
мења територију савеза,

 6. доказ о уплати таксе за регистрацију и објаву

 7. пасош играча

V- За играча који се уступа: 

 1.захтев клуба за регистрацију са пописом оригиналних доку-
мената који се прилажу за регистрацију,

 2.два примерка пријаве за регистрацију играча оверене печа-
том клуба потписане од стране играча и овлашћеног члана клуба 
пред којим је играч потписао пријаву, 

 3.писани споразум клубова и играча који се уступа, односно 
двојно региструје, 

 4.међународни трансфер сертификат (ИТЦ) надлежног на-
ционалног савеза, ако је реч о играчу који долази из иностранства 
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или се враћа из иностранства, који прибавља ФСС на захтев до-
маћег клуба,

 5. доказ о уплаћеној такси за регистрацију и објаву.

Пријава за регистрацију 

Члан 12. 

Приступање клубу у циљу регистрације по одредбама овог Пра-

вилника врши се искључиво потписивањем пријаве за регистрацију. 

Пријава за регистрацију играча се врши на јединственом обра-

сцу који утврђује ФСС, а која обавезно садржи :

- презиме, очево име и име играча; 

- датум и место рођења; 

- јединствени матични број;

- држављанствo

- клуб за који приступа, са назнаком фудбал-футсал, женски 

фудбал, 

- датум потписа пријаве; 

- досадашње чланство.
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Играч је дужан да пружи тачне одговоре на сва питања из прија-
ве и да то потврди својеручним потписом. 

Овлашћени представник клуба је дужан да у пријаву за регистра-
цију унесе тачне податке и својеручним потписом и печатом клуба 
потврди да је играч својеручно и одређеног дана потписао пријаву 
за регистрацију. 

Пријава за регистрацију професионалног играча мора се подне-
ти заједно са уговором играча. 

Члан 13.

Играч не може одустати од пријаве за регистрацију, нити потпи-
сати нову пријаву за други клуб, уколико је прву пријаву потписао у 
складу са одредбама овог Правилника. 

Изузетно, од одредбе из претходног става, ако клуб за који је 
играч потписао пријаву, не поднесе материјал за регистрацију у року 
од 8 дана (о чему је потребна писана потврда надлежног органа за 
регистрацију), играч може потписати нову пријаву за други клуб. 

За играче који се први пут пријављују, нема временског ограни-
чења у погледу пријављивања за нови клуб.

Исписница

Члан 14.

За прелазак играча у други клуб потребна је исписница коју му је 
клуб дужан издати ако су испуњени услови предвиђени овим Прави-
ликом.
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За издавање исписнице играч је дужан да клубу из ког одлази 
упути захтев за издавање исписнице.

Исписница садржи следеће податке: 

• презиме, очево име и име  играча;

• датум и место рођења;

• јединствени матични број (уколико се ради о играчу страном 
држављанину уноси се број пасоша играча);

• досадашњи статус играча;

• датум престанка уговора;

• број јавних опомена регистрованих у записницима првенстве-
них и куп утакмица у току такмичарске сезоне у којој се издаје испи-
сница;

• евентуална казна или суспензија од стране фудбалског орга-
на и време трајања;

• подаци у вези накнаде трошкова уложених у развој играча по 
прописима ФСС.

Регистрација играча за други клуб не може се обавити без ис-
писнице осим у случајевима који су посебно одређени овим Правил-
ником.

Након издавања исписнице клуб не може оспоравати њену 
ваљаност.
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Ништава је исписница за коју се утврди да у тренутку издавања 
није био уписан датум издавања или име и презиме играча за којег 
се издаје исписница.

Орган за регистрацију играча надлежног територијалног савеза 
за који се играч региструје при предаји исписнице на регистрацију 
утврђује да ли је исписница ништава односно да ли поседује све 
неопходне податке сходно овом Правилнику за несметану регистра-
цију играча.

Клуб је дужан да исписницу сачини у два примерка на јединстве-
ном обрасцу који утврђује ФСС, од којих један задржава за себе, а 
други примерак доставља играчу.

Играч је дужан да се потпише на примерку исписнице коју клуб 
задржава за себе као доказ да је исту примио.

Исписница се аутоматски ставља ван снаге када играч наступи 
на првенственој или куп утакмици за клуб који му је издао 
исписницу,уколико за играча није извршено брисање са територије 
надлежног савеза коме клуб припада.

Легитимација

Члан 15.

Сваки регистровани играч има легитимацију коју издаје орган 
који спроводи регистрацију са подацима које утврђује ФСС.

Када играч мења клуб, досадашњи клуб је дужан да изда леги-
тимацију, а ако то не учини, подлеже дисциплинској одговорности 
сходно Дисциплинском правилнику ФСС.
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Ако играч не добије легитимацију, онда ће се на захтев клуба за 
који се пријављује издати дупликат легитимације.

Ако се легитимација изгуби или постане неупотребљива, клуб је 
дужан да од органа који је регистровао играча, затражи дупликат 
легитимације, уз уплату прописане таксе. Дупликат ће имати исти 
број изгубљене-неупотребљиве легитимације. 

Регистрациони орган дужан је објавити издавање дупликата ле-
гитимације у “Фудбалу”.

Пасош играча

Члан 16.

Савез који обавља регистрацију дужан је да клубу за који се иг-
рач региструје достави „пасош“ играча који садржи одговарајуће 
податке о играчу и клубовима за које је играч био регистрован од 
своје 12. (дванаесте) године. 

Пасош садржи следеће податке:

- презиме, очево име и име играча,

- датум и место рођења,

- јединствени матични број;

- име клуба за који је регистрован,

- фудбалског савеза на чијој територији је клуб регистрован,
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- ранг такмичења,

- датум регистрације,

- досадашњи статус играча. 

Ако рођендан играча пада између такмичарских сезона, у „пасо-
шу“ играча треба да се наведе клуб за који је он био регистрован у 
такмичарској сезони после рођендана. 

Копија „пасоша“ играча остаје у архиви надлежног савеза.

На основу правила ФИФА приликом преласка играча у други на-
ционални савез, сви играчи дужни су да уз исписницу, доказ о раски-
ду уговора и слично, доставе и „пасош“ играча.

Подносилац захтева за издавање пасоша дужан је да уз захтев 
уплати одређену таксу, чију висину одређује надлежни орган ФСС.

Потврда о брисању

Члан 17.

У случају прелаза играча у клуб који се налази на територији 
другог органа за регистрацију, играч је дужан да писано тражи потвр-
ду о брисању из списка регистрованих играча од досадашњег тери-
торијалног савеза.

Потврда о брисању садржи следеће податке:

- презиме, очево име и име играча,
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- јединствени матични број играча,

- назив досадашњег клуба,

- евентуалне примедбе.

Брисање из евиденције регистрованих играча обавезно се обја-
вљује у „Фудбалу“ од стране савеза из кога играч одлази, а необја-
вљивање не задржава право регистрације играча.

Надлежни орган за регистрацију је дужан да изда потврду о бри-
сању.

Подносилац захтева за издавање потврде о брисању дужан је да 
уз захтев уплати одређену таксу, чију висину одређује надлежни ор-
ган ФСС.

Брисање из чланства 

Члан 18.

Брисање из чланства регистрованих играча савеза врши надле-
жан орган за регистрацију у следећим случајевима:

а) на захтев играча или клуба за који је регистрован, с тим да 
испуњава услове из овог Правилника за прелаз у други клуб,

б) на захтев играча или клуба за који је регистрован, протеком 
рока од 30 (тридесет) месеци од дана прекида играња  фудбала 
играча професионалца,
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в) аутоматски   ако играч није пререгистрован у складу са овим 

Правилником,

г) забране вршења функције, смрти, итд.

Промена клуба

Право на промену клуба

Члан 19.

Играч може променити клуб само ако је нови клуб уредно поднео 

захтев за регистрацију током регистрационог периода, изузев слу-

чаја предвиђеног чланом 28. став 2. овог Правилника.

Играч са исписницом, уколико није другачије предвиђено овим 

Правилником, има право да промени клуб у летњем и зимском ре-

гистрационом периоду, изузев играча професионалца, који може 

бити регистрован и ван регистрационог периода сходно одредбама 

члана 28. став 3. овог Правилника.

Поступак за промену клуба у регистрационом периоду

Члан 20.

Уколико играч жели да промени клуб дужан је да у регистрацио-

ном периоду упути свом клубу писани захтев за издавање исписни-

це и легитимације и то препорученим дописом или непосредно уз 

писану оверу клуба о пријему тог захтева.
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Уколико играч из претходног става жели да пређе у клуб који се 
налази на територији другог савеза, дужан је, поред исписнице и 
легитимације или писаног захтева за издавање исписнице, да на-
длежном савезу поднесе писани захтев за брисање из списка регис-
трованих играча и захтев за издавање пасоша и то препорученим 
писмом односно непосредно уз писану оверу савеза о пријему тог 
захтева.

Спровођење регистрације

Без исписнице и потврде о брисању 

Члан 21.

Регистрација играча који је у регистрационом периоду поступио 
у смислу претходног члана, а није добио исписницу коју му клуб на 
основу одредаба овог Правилника није могао ускратити, извршиће 
се без исписнице, под условом да нови клуб уместо исписнице дос-
тави копију захтева којим је играч тражио исписницу са доказом да 
је исти достављен клубу, а уколико мења територију савеза, потврду 
о брисању из списка регистрованих играча, односно доказ да је по-
тврду o брисању тражио по одредбама овог Правилника.

Као доказ у смислу претходног става подразумева се копија за-
хтева за издавање исписнице, потврде о брисању из списка регис-
трованих играча са потврдама поште о предаји препоручених допи-
са, односно писане овере клуба и надлежног територијалног савеза 
о пријему наведених захтева.
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Копију захтева са доказима обавезно је приложити уз материјал 
за регистрацију играча.

Члан 22.

Уколико клуб или надлежни орган територијалног савеза у року 
од 5 (пет) дана неоправдано не изда исписницу или потврду о бри-
сању и пасош играча или не обавесте подносиоца захтева о разло-
зима не издавања истог, сматраће се да је клуб брисао играча из 
списка својих играча и да не постоје никакве сметње од стране те-
риторијалног савеза за прелаз играча у нови клуб, а против одговор-
них лица у клубу или територијалном савезу на основу пријаве игра-
ча и по службеној дужности биће покренут поступак од стране на-
длежног органа ФСС, сходно одредбама Дисциплинског правилника 
ФСС.

Одустајање од промене клуба

Члан 23.

Играч који је добио исписницу од свог клуба, па уз писану саглас-
ност клуба за који је потписао пријаву одустане од пријаве пре него 
што је регистрација извршена, као и играч који је узео исписницу и 
потврду о брисању а није се пријавио за други клуб, може се врати-
ти у стари клуб у току регистрационог периода и стећи право насту-
пања од тренутка када регистрациони орган територијалног савеза 
констатује одустајање од пријаве за други клуб и као право насту-
пања унесе у легитимацију играча раније право наступа.
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За спровођење ове одлуке, клуб доставља легитимацију, писану 

изјаву играча којом потврђује да одустаје од пријаве за други клуб и 

писану потврду клуба за који је потписао пријаву да је сагласан са 

изјавом играча.

Члан 24.

Играч који је по одредбама члана 18. овог Правилника брисан из 

евиденције регистрованих играча савеза, уколико одустане од наме-

ре да се пријави за други клуб, па се врати у ранији клуб, стиче 

право наступања по одредбама овог Правилника.

За спровођење одлуке о поништењу брисања, клуб је обавезан 

да достави своју молбу и изјаву играча којом тражи поништење обја-

ве одлуке о брисању.

Члан 25.

Клуб је обавезан да на писани захтев играча, током целе године, 

укључујући и играче са закљученим уговором, раскине уговор и изда 

исписницу одмах након пријема захтева, ако је клуб одустао од 

службеног такмичења у текућој такмичарској сезони. 

Клуб из става 1. овог члана није обавезан да изда исписницу 

играчу који има право наступа за било који тим клуба који се такми-

чи у текућој такмичарској сезони.
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Регистрациони периоди

Члан 26.

Регистрациони периоди су периоди у којима се, по правилу, оба-
вљају преласци играча из клуба у клуб.

Извршни одбор ФСС својом одлуком утврђује термине регистра-
ционих периода.

Први регистрациони период (летњи) започиње у периоду после 
завршетка такмичарске сезоне и обично се завршава пре почетка 
нове такмичарске сезоне. Тај период не може бити дужи од 12 не-
деља. Други регистрациони период (зимски) обично је у средини 
такмичарске сезоне у паузи између јесењег и пролећног дела и не 
може трајати дуже од 4 недеље. Оба регистрациона периода за од-
ређену такмичарску сезону морају се унети у ФИФА ТМС систем, 
најмање 12 месеци пре него што почну да се примењују. ФИФА мора 
бити обавештена о датумима ова два регистрациона периода за 
одговарајућу такмичарску сезону најмање 12 (дванасет) месеци пре 
њиховог почетка. ФИФА ће одредити датуме ових периода уколико 
их ФСС не саопшти на време. 

Члан 27.

Играчи могу бити регистровани само током летњег и зимског 
регистрационог периода које је утврдио ФСС. 

Летњи и зимски регистрациони период важи и за играче којима 
уговори истичу у том регистрационом периоду. 
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Члан 28.

Играчи који су споразумно раскинули уговор са клубом, могу се 
регистровати само у регистрационом периоду, са ограничењем из 
члана 10. овог Правилника.

Изузетно, играчи професионалци којима је уговор истекао пре 
истека регистрационог периода, могу се регистровати и ван регис-
трационог периода, са ограничењима из члана 10. овог Правилника.

Регистрација играча из става 2. овог члана може се извршити 
само у периоду од летњег до зимског регистрационог периода, изу-
зев за играче који су поступак раскида уговора започели најкасније 
до последњег дана зимског регистрационог периода.

ФСС може у оквиру своје надлежности предузети мере за спре-
чавање злоупотребе.

Члан 29.

Захтев за регистрацију играча у регистрационом периоду зајед-
но са документацијом из члана 11. овог Правилника, мора се подне-
ти надлежном органу за регистрацију најкасније последњег дана 
регистрационог периода.

Стицање права наступања

Члан 30.

Играч регистрован за нови клуб стиче право наступања на пр-
венственим и куп утакмицама даном објаве регистрације, а на прија-
тељским утакмицама одмах и то у следећим случајевима: 
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   1. када му је то прва регистрација, 

   2. када је регистрован за други клуб за време регистрационог 
периода, 

   3. када га претходни клуб није пререгистровао, а одлука о 
пререгистрацији осталих играча тог клуба је објављена, 

   4. када се ради о играчу аматеру, без исписнице који је у до-
садашњем клубу провео најмање 1 (једну) календарску годину (види 
дефиниције) а приступио је другом клубу за време регистрационог 
периода,

   5. када је регистрован за нови клуб као играч клуба који је 
престао са радом, а престанак рада објављен у Службеном листу 
ФСС „Фудбал“ или ако је иступио из такмичења у току првенства или 
није започео такмичење у новој такмичарској сезони, 

   6. када се региструје као играч новооснованог (спојеног) клу-
ба, односно када је, као играч спојеног клуба затражио исписницу у 
року од 8 (осам) дана од дана извршеног спајања, или га новоосно-
вани (спојени) клуб није регистровао у року од 8 (осам) дана од дана  
извршеног спајања па се региструје за нови клуб,

   7. када је, као играч који је брисан из евиденције регистрова-
них играча, у регистрационом периоду регистрован за клуб у коме је 
извршено брисање, 

   8. ако је регистрован за други клуб, као играч, чији је уговор 
са претходним клубом раскинут кривицом клуба, а одлука о раскиду 
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уговора постала је коначна и објављена у Службеном листу ФСС 
„Фудбал“,

   9. када је, у регистрационом периоду, регистрован као ус-
тупљен играч клуба члана ФСС,

 10. када се региструје као играч који долази из иностранства 
а захтев за издавање сертификата поднет у регистрационом пери-
оду, 

 11. када у року од 15 дана од дана подношења захтева, није 
издат међународни регистрациони сертификат о трансферу ФСС 
путем ТМС система, односно када у року од 30 дана од дана подно-
шења захтева, није издат међународни регистрациони сертификат о 
трансферу ФСС ван ТМС система,

 12. ако је као играч аматер клубова свих степена такмичења 
као омладинац, кадет или пионир са исписницом клуба регистрован 
ван прелазног рока до почетка пролећне сезоне, односно до 15.03. 
текуће године, 

 13. ако је као играч аматер клубова свих степена такмичења, 
као омладинац, који губи право наступа за омладински тим у текућој 
календарској години, са исписницом клуба регистрован за нови клуб 
до 31.12. текуће календарске године. 

Члан 31. 

Играчи аматери који играју у клубовима зонског и нижег степена 
такмичења, са исписницом клуба, могу се регистровати и ван регис-
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трационог периода са правом наступа на званичним утакмицама 2 
(два) месеца од дана објављивања регистрације у „Фудбалу“. 

Члан 32. 

Уколико је уговор играча са претходним клубом раскинут криви-
цом играча, право наступа у новом клубу играч не може стећи пре 
него што би му истекао уговор са претходним клубом. 

Уколико се играч налази под казном забране наступања у вре-
менском трајању, изреченом од стране надлежног дисциплинског 
органа, рок за стицање права наступања играча тече по истеку вре-
менске казне. 

Уколико се играч под казном забране наступања одређеног 
броја утакмица изреченом од стране надлежног дисциплинског ор-
гана, региструје за други клуб, рок за стицање права наступања тече 
по одредбама овог Правилника, с тим што играч наставља издржа-
вање казне по стицању права наступања.

III - ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА

Члан 33.

У циљу сређивања евиденције регистрованих играча, надлежни 
савез може донети одлуку да његов орган за регистрацију играча, 
изврши пререгистрацију свих регистрованих играча на својој терито-
рији.

Одлука о пререгистрацији обавезно се објављује у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.
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Играч кога клуб није пререгистровао може се регистровати за 
нови клуб без икаквих ограничења.

Сви играчи без обзира на статус су обавезни да поштују одлуку 
о пререгистрацији.

Пререгистрација се врши према потреби, али не у року  краћем  
од 5 (пет) година.

Пререгистрација се врши у складу са Одлуком о начину прере-
гистрације и стицања права наступања на јавним утакмицама, коју 
доноси Извршни одбор ФСС, а која је саставни део овог Правилни-
ка.

IV - УСТУПАЊЕ ИГРАЧА

Члан 34.

Регистровани фудбалер може бити уступљен другом клубу на 
основу писаног споразума закљученог између клубова и играча. За 
свако такво уступање важе иста правила која важе и за трансфер 
играча, укључујући одредбе о накнади за обуку и развој играча и 
принципу солидарности.

Најкраћи период на који се играч може уступити јесте период 
између два регистрациона периода.

Клуб који је прихватио уступљеног играча нема право на његов 
трансфер трећем клубу без писаног одобрења клуба који је уступио 
играча и самог играча.
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Клубови споразумом из става 1. овог члана, утврђују право клу-
ба који прима играча по основу уступања, на накнаду трошкова уло-
жених  у развој играча.

Клуб који уступа играча одговоран је за испуњење уговорних 
обавеза и за време трајања споразума о уступању, изузев, ако клу-
бови и играч међусобне односе не уреде на посебан начин.

Члан 35.

Клуб Супер, Прве и Српске лиге, може свог играча у регистра-
ционом периоду уступити другом клубу, и то:

1. професионалног играча клубу Супер, Прве и Српске лиге

2. играча аматера клубовима свих степена такмичења

У клубовима Супер и Прве лиге максималан број уступљених 
играча може бити 4 (четири), од којих највише 2 (два) играча могу 
бити из истог клуба.

За клубове Српске лиге, зонских и нижих степена такмичења, 
као и за тимове клубова који се такмиче у лигама млађих категорија, 
нема ограничења у броју уступљених, датих и примљених играча.

Члан 36. 

Приликом уступањa играча обавезно се закључује споразум у 6 
(шест) примерака између клубова и играча, у надлежном савезу ко-
ме припада клуб који уступа играча. 
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Објава споразума о уступању играча врши се од стране надлеж-
ног савеза у којем се врши регистрација играча. 

Регистрација играча се уписује у легитимацију играча као при-
времена. 

Споразум може бити раскинут само уз сагласност клубова и иг-
рача, с тим што се раскид споразума обавезно објављује у Службе-
ном листу ФСС „Фудбал“.

Члан 37.

Уступљени играч постаје привремени члан клуба коме је ус-
тупљен, а привремено чланство престаје истеком рока на који је 
играч уступљен. 

Истеком рока о уступању, престаје привремено чланство у клубу 
коме је играч уступљен и без поновне регистрације играч има право 
наступа за клуб који га је уступио, с тим што се то од стране надлеж-
ног органа савеза убележава у легитимацију играча. 

V - РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА КОЈИ ДОЛАЗЕ ИЗ  
           ИНОСТРАНСТВА ИЛИ ОДЛАЗЕ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 38.

Регистрација играча који долазе из иностранства или одлазе у 
иностранство врши се по процедури Међународне фудбалске орга-
низације (ФИФА) и одговарајућим прописима ФСС.
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Члан 39.

Регистрацију играча који долазе из иностранства врши надлежни 

орган савеза за регистрацију играча уз претходно писано одобрење 

надлежне службе ФСС. Надлежна служба ФСС утврђује да ли су 

испуњени услови за регистрацију играча по прописима ФИФА и ФСС 

и о томе обавештава надлежни орган за регистрацију, који на захтев 

клуба може извршити регистрацију. 

Играч страни држављанин мора имати одобрен привремени или 

стални боравак у Србији, у складу са законским прописима.

Члан 40.

 Играч се не може регистровати за клуб који је члан другог на-

ционалног савеза ако претходно није добио међународни регистра-

циони сертификат о трансферу, издат од стране ФСС.

ФСС може захтевати међународни регистрациони сертификат о 

трансферу од другог националног савеза за играча који жели да се 

региструје за клуб са подручја Републике Србије на основу захтева 

тог клуба и писмене сагласности играча, који морају бити поднети за 

време регистрационог периода.  

Уколико се играчи аматери клубова других националних савеза 

региструју за клубове на подручју ФСС, клуб за који се играч регис-

трује подноси захтев за издавање сертификата уз који прилаже пис-

мену сагласност играча. 
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Клубови у оквиру ФСС који желе да региструју играче професио-
налце (мали фудбал, жене), а за које није потребан електронски 
сертификат путем ТМС система дужни су да поднесу поред захтева 
за издавање сертификата уз који прилаже писмену сагласност игра-
ча и копију уговора између новог клуба и професионалног фудбале-
ра као и копију уговора о трансферу између новог клуба и бившег 
клуба зависно од случаја.  

Клубови који желе да региструју професионалног фудбалера 
мушког пола у домену великог фудбала таквог играча морају затра-
жити кроз ФИФА ТМС систем, јер је електронски међународни сер-
тификат обавезан за трансфере професионалних играча.

По добијању међународног регистрационог сертификата издаје 
се дозвола клубу за регистрацију играча, који је затражио сертифи-
кат.

Члан 41.

Уколико у року од 15 дана од дана упућивања захтева за изда-
вање међународног регистрационог сертификата о трансферу од 
стране ФСС путем ТМС система, национални савез клуба који играч 
напушта, не одговори по захтеву, ФСС ће издати провизорну дозво-
лу за регистрацију професионалног фудбалера мушког пола у доме-
ну великог фудбала. 

Уколико у року од 30 дана од дана упућивања захтева за изда-
вање међународног регистрационог сертификата о трансферу од 
стране ФСС ван ТМС система, национални савез клуба који играч 
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напушта, не одговори по захтеву, ФСС ће издати провизорну дозво-
лу за регистрацију професионалног фудбалера мушког пола у доме-
ну великог фудбала. 

Након протека рокова из ставова 1. и 2. овог члана, играч је ду-
жан да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ФСС 
достави писмену изјаву да се налази у статусу слободног играча и 
да није под уговором као и фотокопију личне исправе.

Провизорна дозвола постаће стална после годину дана од дана 
када је ФСС послао свој захтев савезу у коме је играч био раније 
регистрован. Комисија за статус играча ФИФА може да повуче про-
визорну дозволу, ако у међувремену, бивши национални савез дос-
тави валидне разлоге због којих није издао међународни регистра-
циони сертификат о трансферу. 

Члан 42.

Играчи клубова Супер лиге који се региструју за клуб другог на-
ционалног савеза, подносе захтев за добијање дозволе Заједници 
клубова Супер лиге, уз који прилажу: исписницу, доказ о престанку 
уговора и „пасош“ играча.

Играчи клубова Прве лиге Србије, српских лига, футсал и жен-
ских лига и нижих степена такмичења који се региструју за клуб 
другог националног савеза, подносе захтев за добијање дозволе 
Удружењу клубова Прве лиге Србије, уз који прилажу: исписницу, 
брисовницу, доказ о престанку уговора и „пасош“ играча.
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На основу дозволе Заједнице   Удружења и захтева националног 
савеза   клуба за који се играч региструје, ФСС издаје међународни 
регистрациони сертификат о трансферу.

Члан 43.

Када се професионални играчи мушког пола у домену великог 
фудбала других националних савеза региструју за клубове на под-
ручју ФСС, као аматери, клуб за који се играч региструје подноси 
захтев за издавање сертификата уз који прилаже писану сагласност 
играча. 

По добијању међународног регистрационог сертификата издаје 
се дозвола клубу за регистрацију играча, који је затражио сертифи-
кат.

Члан 44.

Клубови националних савеза и играчи професионалци, на осно-
ву Правилника ФИФА у вези са статусом и трансфером играча могу 
закључивати уговоре о уступању играча једног клуба другом, а ус-
тупљени играчи могу се регистровати само у регистрационим пери-
одима. Тражење сертификата за играче који имају уговоре о усту-
пању, клуб мора обавити искључиво путем ФИФА ТМС система.

Услови о уступању играча професионалаца (трајање обавезе и 
услови о уступању и сл.) биће уређени закључивањем посебног пи-
саног уговора између два клуба и дотичног играча, с тим, да клуб 
који је прихватио играча на основу уступања нема право да га транс-
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ферише у трећи клуб без писаног овлашћења клуба који га је усту-
пио и сагласности дотичног играча. 

Међународни регистрациони сертификат о трансферу, по истеку 
периода уступања који може да буде најмање период између два 
регистрациона периода, издаће се националном савезу клуба који је 
уступио играча на позајмицу путем ФИФА ТМС система.

VI - МЕЂУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТ О ТРАНСФЕРУ

Члан 45.

Област издавања електронског међународног трансфер серти-
фиката ИТЦ регулисана је одговарајућим члановима ФИФА Правил-
ника о статусу и трансферу играча.

Електронски међународни трансфер сертификат ИТЦ креиран је 
у ФИФА ТМС систему и обавезан је за међународне трансфере про-
фесионалних фудбалера мушког пола који се баве великим фудба-
лом.

Сваки играч регистрован за клуб који припада једном савезу не-
ма право наступа за клуб који припада другом савезу, осим ако је 
бивши савез издао ИТЦ, а нови савез је примио ИТЦ на специјалном 
ФИФА формулару.

Играчи регистровани у једном савезу могу бити регистровани за 
нови савез само у регистрационим периодима.
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За играче који имају мање од 10 (десет) година ИТЦ није потре-
бан.

ИТЦ ће бити издат бесплатно, без икаквих услова или времен-
ских ограничења. Свака одредба супротно овоме биће неважећа.

По добијању захтева за издавање ИТЦ-а, ФСС ће одмах захте-
вати од одговарајуће асоцијације клубова да писано обавести ФСС 
у форми дозволе за одлазак у иностранство фудбалера или забране 
издавања дозволе, уз констатовање постојања свих дисциплинских 
санкција које су изречне фудбалеру.

По добијању писане дозволе за одлазак играча у иностранство 
ФСС издаје ИТЦ, а на захтев новог савеза.

VII - ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИКА

Заштита малолетних играча приликом међународних транс-
фера

Члан 46.

Међународни трансфери играча дозвољени су само ако играч 
има више од 18 година.

На ово правило примењиваће се следећа три изузетка.

а) Родитељи играча се селе у земљу у којој се налази нови клуб 
из разлога невезаних за фудбал. 
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б) Трансфер се одвија на територији Европске уније (ЕУ) или 
Европског економског простора (ЕЕА), а играч има између 16 и 18 
година. У том случају, минимум обавеза које нови клуб мора испуни-
ти је следећи:  

- играчу мора обезбедити одговарајуће фудбалско образовање 
и/или тренирање у складу с највишим националним стандардима; 

- играчу мора гарантовати академско и/или школско и/или струч-
но образовање и/или обуку, поред фудбалског образовања и/или 
тренирања, што ће омогућити играчу да настави каријеру ван фуд-
бала уколико престане да професионално игра фудбал;

-  мора организовати све што је потребно како би се омогућило 
старање о играчу на најбољи могући начин (оптималне услове за 
живот у породици код које борави или клупски смештај, одређивање 
ментора у клубу итд.); 

- по регистрацији таквог играча, дотичном савезу мора доставити 
доказе да испуњава горе наведене обавезе;

в)  Место у којем играч живи удаљено је мање од 50 км од др-
жавне границе, а клуб за који играч жели да се региструје у сусед-
ном савезу такође се налази на удаљености мањој од 50 км од те 
границе. Највећа удаљеност између места боравка играча и клуп-
ских просторија износи 100 км. У таквим случајевима, играч мора да 
настави да живи у истом месту, а дотична два савеза морају дати 
свој изричит пристанак.
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Услови из овог члана примењиваће се и на сваког играча који 
није раније био регистрован ни за један клуб и који није држављанин 
земље у којој жели да се региструје по први пут.

За сваки међународни трансфер који се врши у складу са ставом 
2. и за сваку прву регистрацију која се обавља сходно ставу 3. по-
требна је сагласност поткомисије ФИФА коју у том циљу именује 
Комисија за статус играча ФИФА. Молбу за добијање сагласности 
доставља савез који жели да региструје играча искључиво путем 
ТМС система. Бивши савез имаће могућност да достави своје 
мишљење. Сагласност поткомисије мора се прибавити пре него што 
савез поднесе захтев за ИТЦ и/или пре прве регистрације. Кршење 
ове одредбе кажњаваће Дисциплинска комисија у складу са Дис-
циплинским кодексом ФИФА. Поред казни изречених савезу који је 
пропустио да тражи сагласност поткомисије, казне такође могу бити 
изречене и бившем савезу због издавања ИТЦ без сагласности 
поткомисије, као и клубовима који су закључили уговор о трансферу 
малолетног играча. 

Заштита малолетних играча приликом домаћих трансфера

Члан 47.

Домаћи трансфери играча млађих од 15 година нису дозвољени.

Изузетно од одредби става 1. овог члана трансфери играча 
млађих од 15 година могу се вршити:

• између клубова који припадају надлежном регионалном саве-
зу; 
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• у случају пресељења родитеља-старатеља у место другог 

територијалног савеза. У овом случају обавезно је доставити сле-

дећа документа:

- фотокопију Потврде о промени пребивалишта надлежног орга-

на МУП (за родитеља-старатеља и дете),

- фотокопију Уговора о раду (за родитеља-старатеља),

- фотокопију Пријаве запосленог за заснивање радног односа 

оверену од стране надлежног органа ПИО (за родитеља-стара-

теља),

- потврду да је дете уписано у школу,

- изјава оба родитеља или старатеља о разлозима за пре-

сељење.

Клуб који региструје играча по основу одредби става 2. алинеја 

2., обавезан је да надлежном регистрационом савезу достави дока-

зе о испуњености горе наведених услова.

Члан 48.

Комисија за статус и регистрацију играча је дужна да води еви-

денцију трансфера малолетних играча, како у земљи тако и у ино-

странству.
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VIII - СТАТУС ИГРАЧА

Члан 49.

Играчи који учествују у организованом фудбалу имају статус 
аматера или статус професионалца. 

Професионални фудбалер је играч који сa клубом има уговор у 
писаној форми и за играње фудбала плаћен је више од износа 
трошкова које стварно направи по том основу. 

Сви остали играчи сматрају се аматерима.

Члан 50.

Клуб је обавезан да играче аматере осигура од случаја повреде 
или болести, а које су последица играња утакмица, тренирања, као 
и за случајеве који су се десили на путовањима на утакмице и тре-
нинге и са утакмица и тренинга. 

Поновно стицање аматерског статуса

Члан 51.

Играч регистрован као професионални фудбалер може се поно-
во регистровати као аматер све по истеку најмање 30 (тридесет) 
дана од датума његове последње утакмице на којој је играо као 
професионални фудбалер.

Никаква накнада се не плаћа по поновном стицању статуса ама-
тера, осим у случајевима предвиђеним чл. 75. овог Правилника. 
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Уколико се играч поново региструје као професионални фудбалер у 
року од 30 (тридесет) месеци од поновног стицања статуса аматера, 
његов нови клуб дужан је да плати накнаду за обуку и развој играча 
у складу са чл. 75. овог Правилника.

Престанак активности

Члан 52.

Професионални фудбалери који заврше своју каријеру по истеку 
својих уговора и аматери који престану да играју фудбал, остају ре-
гистровани у савезу којем припада њихов последњи клуб у периоду 
од 30 (тридесет) месеци.

Наведени период започиње на дан када је играч последњи пут 
наступао за клуб на некој званичној утакмици.

Професионални играч

Члан 53.

Професионални играч је играч који са клубом има закључен уго-
вор о професионалном игрању и који се бави фудбалом као својим 
занимањем, за плату и друге уговором утврђене накнаде.

Професионални играч има статус радника у радном односу и 
мора бити од стране клуба осигуран за случај последица несрећног 
случаја за време спортских активности, а која су последица играња 
утакмица, тренирања као и за случајеве који су се десили на путо-
вањима на утакмице и тренинге и са утакмица и тренинга.
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У смислу одредби ФИФА Правилика о статусу и трансферу игра-
ча и одредби овог Правилника, играч који са клубом има закључен 
стипендијски уговор о игрању, има статус професионалног играча.

Члан 54.

Професионалном играчу, који због повреде не игра, не може се 
једнострано раскинути уговор док траје медицинска рехабилитација. 
Тај играч остаје члан клуба и до истека уговора има право на зараду 
и на сва осигурања.

Професионални играч који одбије рехабилитацију нема права из 
претходног става овог члана.

IX - УГОВОРИ

Члан 55.

Професионални фудбалер може са клубом закључити уговор о 
професионалном игрању или стипендијски уговор о игрању (у 
даљем тексту: уговори).

Стипендијске уговоре о игрању могу закључивати клубови Су-
пер, Прве и Српске лиге, а уговоре о професионалном игрању клу-
бови Супер и Прве лиге.

Уговор о професионалном игрању може се закључити са игра-
чем који има навршених 15 (петнаест) година живота.

Стипендијски уговор о игрању може се закључити са играчем 
који има навршених 15 (петнаест) година живота и не може трајати 
дуже од 18 (осамнаест) година живота.
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Одредбе стипендијског уговора о игрању које су супротне прет-
ходном ставу овог члана сматрају се ништавним.

Члан 56.

Минимално трајање уговора је период од дана његовог закљу-
чења до краја такмичарске сезоне, а најдуже трајање уговора је 5 
(пет) година.

Играчи млађи од 18 година не могу потписати уговор о профе-
сионалном игрању и стипендијски уговор о игрању са роком важења 
дужим од 3 (три) године. Ниједна одредба која се односи на дужи 
период неће бити призната.

Уколико се уговор закључује са играчем који нема навршених 18 
(осамнаест) година, уговор поред играча, обавезно потписују и оба 
његовa родитеља или старатељ.

Члан 57.

Уговори се закључују, споразумно раскидају и региструју у савезу 
надлежном за регистрацију играча, уз присуство играча, овлашће-
них представника клуба и савеза, а након верификације обавезно се 
објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“ и даном објаве произ-
води правно дејство.

Одлуком Арбитражног суда ФСС уговори се могу раскинути кри-
вицом једне од уговорних страна (на штету клуба или играча, 
утврђивања апсолутне ништавости уговора и сл.), а одлука Арби-
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тражног суда ФСС о раскиду уговора надлежног органа обавезно се 
објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Члан 58.

Уговори и сви анекси уговора и споразумног раскида се закљу-
чују и споразумно раскидају у надлежном територијалном савезу 
којем припада клуб, у 5 (пет) примерака.

Надлежни органи могу извршити верификацију само оног угово-
ра који је претходно оверен у складу са законом,  уредно потписан 
од стране свих субјеката тог правног посла и ако је свака страница 
уговора уредно потписана од стране играча и овлашћеног представ-
ника клуба. Напред наведено важи и за анекс уговора као и за спо-
разумни раскид уговора.

Потпис стављен на уговор не може се једнострано повући.

Члан 59.

Уговори се по правилу закључују у регистрационом периоду. Уго-
вори се могу закључити, и то као изузетак, и ван регистрационог 
периода али само под условима предвиђеним чланом 28. овог Пра-
вилника.

Члан 60.

Извршни Одбор ФСС утвђује обрасце уговора о професионал-
ном игрању и стипендијски уговор о игрању који садрже минимум 
услова који се не могу мењати.
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Обрасце уговора из претходног става овог члана, ИО ФСС обја-
вљује у Службеном листу ФСС „Фудбал“ најкасније 30 (тридесет) 
дана пре почетка регистрационог периода.

Регистар професионалних играча

Члан 61.

Играчи који закључују или раскидају уговоре о професионалном 
игрању уписују се у посебну евиденцију-регистар који воде надлеж-
ни орган за регистрацију и Комисија за статус и регистрацију ФСС , 
односно надлежни органи Супер лиге и Прве лиге Србије.

Надлежни орган за регистрацију води посебну евиденцију-реги-
стар играча страних држављана у Србији и исту доставља Комисији 
за статус и регистрацију играча ФСС. 

Одржање стабилности уговора

Поштовање уговора

Члан 62. 

Уговор између професионалног играча и клуба престаје да важи: 
протеком времена на који је закључен, споразумним раскидом уго-
ворних страна, оглашавањем уговора ништавним, раскидањем уго-
вора кривицом једне од уговорних страна, као и у свим другим слу-
чајевима предвиђеним законом када престају сви правни послови.

Уговор не може бити раскинут у току такмичарске године осим у 
случајевима предвиђеним овим Правилником.
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Уколико клуб по завршетку такмичарске сезоне прелази у степен 
такмичења где по одредбама овог Правилника није дозвољено 
закључивање уговора, сви закључени уговори између тог клуба и 
играча престају да важе.

Споразумни раскид уговора

Члан 63.

Уговор се може споразумно раскинути током такмичарске сезоне 
у складу са чланом 57. овог Правилника.

Члан 64.

 Раскидом уговора о професионалном односу или стипен-
дијског уговора по било ком основу, престаје да важи споразум о 
уступању и без сагласности клуба коме је играч уступљен.

Раскид уговора из оправданих разлога

Члан 65.

Уговорне стране могу раскинути уговор без икаквих последица 
(плаћање обештећења или изрицање спортских санкција) у случају 
да постоји оправдани разлог.

Раскид уговора из оправданих разлога, уговорне стране могу 
тражити у било које време такмичарске сезоне.

Постојање оправданог разлога утврдиће се у складу са аргумен-
тима сваког посебног случаја. Оправдани разлог за раскид уговора 
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од једне стране је обично последица кршења уговора од друге стра-
не. Основно правило за раскид уговора из оправданог разлога је да 
се ради о кршењу уговорних одредби и да то траје најмање три 
месеца.

У случају да надлежни орган утврди оправдани разлог, страна 
која раскида уговор са оправданим разлогом није дужна да плати 
обештећење и не треба да трпи спортске санкције.

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да 
плати обештећење за штете претрпљене као последица раног пре-
кида уговора и могу јој бити изречене спортске санкције.

Раскид уговора из спортски оправданих разлога

Члан 66.

Професионални играч може тражити раскид уговора пре истека 
рока важности из спортски оправданог разлога, ако се ради о афи-
рмисаном професионалцу који је у такмичарској сезони наступао на 
мање од 10% званичних утакмица свог клуба. Приликом процене 
таквих случајева у обзир ће се узети околности у којима се играч 
налази, а спортски оправдани разлог разматраће се од случаја до 
случаја.

У случајевима из претходног става овог члана спортске санкције 
се не изричу, а накнада за раскид уговора се може исплатити.

По овом основу професионални играч може раскинут уговор са-
мо у року од 15 (петнаест) дана од датума последње званичне утак-
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мице такмичарске сезоне коју је играо клуб за који је играч регистро-
ван.

Раскид уговора по овом основу не искључује право клуба на нак-
наду за обуку и развој играча.

Последице раскида уговора без оправданог разлога

Члан 67.

Ако се уговор раскине без оправданог разлога, примењују се 
следеће одредбе:

а) У свим случајевима, страна која прекрши уговор плаћа 
обештећење. Обештећење за кршење уговора биће обрачунато узи-
мајући у обзир прописе ФСС, домаће законодавство, као и све друге 
објективне критеријуме.Ови критеријуми ће посебно укључивати 
награде и друге бенефиције на које играч има право према 
постојећем уговору и свим анексима, време преостало до истека 
уговора до највише пет година, трошкове и износе које је бивши 
клуб исплатио (отплаћене током трајања уговора), као и да ли је 
кршење уговора настало у оквиру заштићеног периода (види дефи-
ниницију заштићеног перио-да).

б) Право на обештећење не може се пренети на треће лице. Ако 
се од професионалног играча тражи да плати обештећење, играч и 
његов нови клуб биће заједнички и одвојено одговорни за плаћање 
обештећења. Износ обештећења може бити одређен у уговору или 
се о њему стране могу договорити.
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в) Поред обавезе плаћања накнаде штете, биће изречене и 
спортске санкције сваком играчу за кога се установи да је раскинуо 
уговор у заштићеном периоду. Казна ће бити забрана права наступа 
на званичним утакмицама у трајању од четири месеца. У случају 
отежавајућих околности, забрана ће трајати шест месеци. Ове 
спортске санкције ће ступити на снагу одмах пошто играч буде оба-
вештен о одлуци. Спортске санкције се привремено одлажу у пери-
оду између последње званичне утакмице у такмичарској сезони и 
прве званичне утакмице у наредној сезони, и у оба случаја обухва-
тају и националне купове и међународне шампионате за клубове. 
Међутим, такво одлагање спортских санкција неће се примењивати 
ако је играч афирмисани члан репрезентације савеза за који он има 
право да игра, а тај савез учествује у финалном такмичењу међуна-
родног турнира у периоду између последње утакмице и прве утакми-
це у наредној такмичарској сезони. Уколико дође до једностраног 
раскида уговора без оправданог разлога или без спортски оправда-
ног разлога после заштићеног периода, спортске санкције неће бити 
изречене. Међутим, дисциплинске мере могу се изрећи и ван заш-
тићеног периода због пропуста да се обавештење о раскиду достави 
у року од 15 дана од датума последње званичне утакмице у такми-
чарској сезони (укључујући националне купове) коју је играо клуб за 
који је играч регистрован. Заштићени период почиње поново када 
се, приликом обнављања уговора, продужи рок важења претходног 
уговора.

г) Поред обавезе исплате накнаде штете, биће изречене и спорт-
ске санкције сваком клубу за који се установи да је раскинуо уговор 
или подстицао раскид уговора у заштићеном периоду. Уколико се не 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 61ФУДБАЛ, 15.06.2017.

утврди супротно, претпоставиће се да је сваки клуб који ангажује 
професионалног играча који је раскинуо свој уговор без оправданог 
разлога, подстакао тог професионалног играча на раскид уговора. 
Том клубу ће бити забрањено да током два комплетна, узастопна 
регистрациона периода региструје нове играче, из те земље или из 
других земаља. Такав клуб ће моћи да региструје нове играче из 
земље или из иностранства тек почев од наредног регистрационог 
периода након што одговарајућа спортска санкција буде спроведена 
у потпуности. Клуб нарочито не може да примени изузетак и привре-
мене мере предвиђене чланом 6, став 1 овог правилника како би 
раније регистровао играча.

д) Кажњено ће бити свако лице на које се примењују Статут и 
правилници ФИФА-е, а које поступа на начин којим се подстиче 
раскид уговора између професионалног играча и клуба с намером 
да се омогући трансфер играча.

Посебне одредбе које се односе на уговоре између  
      професионалних фудбалера и клубова

Члан 68.

Уколико је посредник био укључен у склапање уговора, његово 
име мора бити наведено у том уговору.

Клуб који намерава да закључи уговор са професионалним 
фудбалером мора о томе у писаној форми да обавести клуб у којем 
играч тренутно игра пре него што ступи у преговоре с њим. Профе-
сионални фудбалер може слободно да преговара с другим клубом 
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само ако је његов уговор с клубом у којем тренутно игра истекао или 
истиче у року од 6 (шест) месеци. Свака повреда ове одредбе санк-
ционисаће се на одговарајући начин.

Пуноважност уговора не може се условити позитивним лекар-
ским прегледом и/или добијањем радне дозволе.

Ако професионални фудбалер склопи више од једног уговора 
који се односе на исти период, примењиваће се одредбе из одељка 
који говори о одржавању стабилности уговора.

Доцња у плаћању

Члан 69.

Клубови су дужни да своје финансијске обавезе према играчима 
и другим клубовима извршавају у роковима дефинисаним у уговори-
ма које су потписали са својим професионалним играчима и угово-
рима о трансферу. 

Сваки клуб за који се утврди да касни са плаћањем доспелих 
обавеза дуже од 30 дана а да за то не постоји prima facie основ у 
уговору, може бити кажњен у складу са одредбама Дисциплинског 
правилника ФСС.

Сматраће се да је клуб у доцњи са плаћањем својих обавеза у 
смислу овог члана када поверилац (играч или клуб) испуни своју 
обавезу да у писаној форми прогласи да је дотични клуб-дужник у 
доцњи са плаћањем, остављајући клубу-дужнику рок од барем 10 
дана за измирење финансијске(их) обавезе(а). 
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Комисија за статус и регистрацију играча ФСС је надлежна за 
констатовање доцње у сваком конкретном случају и уколико се до-
цња констатује, дужна је да се у року од 8 (осам) дана од дана на-
станка доцње, обрати Дисциплинској комисији ФС Србије.

Члан 70.

Уговори између играча и клуба престају да важе у складу са чла-
ном 62. овог Правилника.

Одлука о раскиду уговора кривицом једне од уговорних страна 
не може се донети уколико се раскид уговора тражи на основу писа-
не сагласности клуба и играча.

Поједине одредбе уговора или уговор у целини је ништаван, ако 
је закључен супротно одредбама овог Правилника или општих аката 
ФСС о чему одлуку доноси надлежни орган савеза, на основу захте-
ва играча или клуба. 

Члан 71.

На основу захтева играча или клуба за раскид уговора, надлеж-
ни орган ФСС донеће одлуку о раскиду кривицом клуба када утврди 
да постоји кршење уговора од стране клуба: кашњење у исплати 
месечних зарада или стипендија, приспелих рата из уговорних оба-
веза, уплата ПИО фонду и свих осталих обавеза предвиђених угово-
ром за период дужи од 3 (три) месеца или кривицом играча због 
неиспуњења уговорних обавеза.
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Коначна одлука о раскиду уговора кривицом једне од уговорних 
страна, обавезно се објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Члан 72.

Приликом сваког трансфера (међународног или домаћег), од 
укупног износа накнаде за трансфер играча, поред дела који припа-
да клубу из којег играч одлази, 2% припада Фудбалском савезу Ср-
бије, с тим што ће се ова средства наменски користити за развој 
фудбала у Србији.

Средства из става 1. овог члана клубови су дужни да уплате на 
рачун ФСС, најкасније до последњег дана регистрационог периода 
у коме је трансфер обављен.

IXa - УТИЦАЈ ТРЕЋЕГ ЛИЦА И ВЛАСНИШТВО  ТРЕЋЕГ 
               ЛИЦА НАД  ЕКОНОМСКИМ ПРАВИМА НА ИГРАЧЕ

Утицај трећег лица на клубове

Члан 73.   

Ниједан клуб не може да закључи уговор који омогућава клубу 
или клубовима који су друга уговорна страна и обрнуто или трећем 
лицу да добију могућност да по питању ангажовања и трансфера 
играча утичу на независност клуба, политику клуба или резултате 
његових екипа. 

Дисциплинска комисија ФСС ће изрећи дисциплинске мере клу-
бовима који не поштују обавезе из овог члана.
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Власништво трећег лица над економским правима на играче

Члан 74.    

Ниједан клуб или играч не могу закључити уговор са трећим ли-

цем којим се трећем лицу даје право да учествује, било у целини 

било делимично, у накнади која се плаћа за будући трансфер играча 

из једног клуба у други, нити уговор којим треће лице стиче било 

каква права у вези са будућим трансфером или накнадом по основу 

транфера. 

Забрана из става 1. ступа на снагу 1. маја 2015. године. 

Уговори на које се односи став 1. а који су закључени пре 1. маја 

2015. године могу остати на снази све до истека рока важења истих. 

Међутим, рок важења таквих уговора се не може продужавати. 

Рок важења било ког уговора обухваћеног ставом 1. овог члана, 

а који је потписан у периоду од 1. јануара 2015. године до 30. априла 

2015. године, не може бити дужи од 1. године од датума ступања 

таквог уговора на снагу. 

До краја априла 2015. године сви постојећи уговори на које се 

односи став 1. морају бити евидентирани у ФИФА ТМС систему. Сви 

клубови који су потписали такве уговоре дужни су да их унесу у ФИ-

ФА ТМС систем у целости, укључујући евентуалне анексе и измене 

и допуне таквих уговора, уз навођење података о дотичном трећем 

лицу, пуног имена играча и рока важења уговора. 
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Дисциплинска комисија ФС Србије ће изрећи дисциплинске ме-

ре клубовима или играчима који не поштују обавезе из овог члана. 

X - НАКНАДА ТРОШКОВА УЛОЖЕНИХ У РАЗВОЈ 
          ИГРАЧА И МЕХАНИЗАМ СОЛИДАРНОСТИ

Право на накнаду за обуку и развој играча

Члан 75.

Право на накнаду трошкова уложених за обуку и развој играча у 

периоду 12-21 го-дине живота, припада клубовима свих степена 

такмичења приликом првог преласка њихових играча у клубове Су-

пер и Прве лиге пре краја такмичарске сезоне у којој играч пуни 23 

(двадесеттри) године живота.

Накнада за обуку и развој играча, сходно напред наведеном ста-

ву, припада последњем клубу за који је играч био регистрован као и 

клубовима за које је наступао/био регистрован у последњих 30 (три-

десет) месеци, а који приликом његових  ранијих прелазака нису 

имали право на накнаду (јер играч није тада прешао у клуб Супер и 

Прве лиге), у висини која се утврђује у складу са одредбама овог 

Правилника.

Плаћања накнаде за обуку и развој играча је обавезно, без обзи-

ра на чињеницу да ли се трансфер реализује током или на крају 

важења уговора.
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Једном остварено право на накнаду трошкова уложених у развој 
играча је коначно и клуб то право не може поново остварити. 

Клуб не може да оствари право на накнаду за обуку и развој иг-
рача уколико су играч, родитељ или старатељ том клубу плаћали 
чланарину или било коју врсту давања, спортску опрему и припре-
ме, односно накнада трошкова уложених у развој играча мора бити 
сразмерно умањена.

Клуб који је одговоран за раскид уговора са играчем нема право 
на накнаду за обуку и развој играча.

Члан 76.

Статус клуба у који играч прелази, утврђује се према степену 
такмичења у којем ће се клуб такмичити у наредној такмичарској 
сезони, када играч прелази у нови клуб у току летњег регистрацио-
ног периода. 

Статус клуба у који играч прелази у нови клуб у току зимског ре-
гистрационог периода, утврђује се према степену такмичења у којем 
се тај клуб такмичити у тренутку преласка играча. 

Члан 77.

Висина накнаде утврђује се писаним споразумом заинтересова-
них клубова који се оверава у надлежном територијалном фудбал-
ском савезу за регистрацију играча којем припада клуб из којег играч 

одлази, који се сачињава у најмање 5 (пет) примерака.
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Члан 78.

Уколико заинтересовани клубови нису сачинили писани спора-
зум о висини накнаде, она се утврђује на начин утврђен одредбама 
овог Правилника.

Члан 79.

Критеријуми за утврђивање накнаде су:

- узраст играча,

- временски период који је играч провео у клубу из којег одлази,

- статус играча у клубу из којег одлази,

- да ли је клуб из којег играч одлази матични клуб играча,

- да ли је играч у последње две године наступао на званичним 
утакмицама “А“ репрезентације ФСС.

Члан 80.

Основица за обрачун накнаде је минимална нето зарада по за-
посленом у Републици Србији, према последњим званичним пода-
цима надлежног органа (у даљем тексту: МЗ).

Начин утврђивања висине накнаде

Члан 81.

Клуб из којег играч одлази, за сваки месец дана који је провео у 
одговарајућем статусу, има право на накнаду у висини од:
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Статус играча
Узраст играча

12-15 год. 15-18 год. 18-21 год.
1. Професионални 
фудбалер /    2 МЗ   4 МЗ

2. Играч стипендиста /    1 МЗ    2 МЗ
2. Играч аматер 0,4 МЗ 0,6 МЗ 0,8 МЗ

Узраст играча у смислу одредби овог члана утврђује се тако што 
се сматра да играч има онолико година колико навршава у такми-
чарској сезони у којој је приступио другом клубу.

Члан 82.

Износ накнаде из члана 81. увећава се за:

- 20% ако је клуб из којег играч одлази његов матични клуб,

- 30% ако је играч у последње две године наступио на званич-
ној утакмици “А“ репрезентације ФСС.

Под матичним клубом играча, у смислу одредби овог Правилни-
ка, сматра се клуб у којем је играч први пут регистрован и провео у 
њему најмање дванаест месеци или једну такмичарску сезону.

Члан 83.

Клуб из којег играч одлази има право на накнаду за целокупан 
временски период који је играч у њему провео од 12 (дванаесте) 
године.
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Клуб из којег играч одлази, као и сви клубови који имају право на 
накнаду по члану 75. овог Правилника, дужни су да клубу у који иг-
рач прелази доставе обрачунат износ накнаде коју потражују, са 
потребном документацијом на основу које је она обрачуната, најкас-
није у року од 60 (шездесет) дана од дана објаве регистрације за 
клуб за који се дотични играч региструје.

Клуб у који играч прелази дужан је да уплати накнаду најкасније 
у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева за накнаду, у на-
пред предвиђеном року, од клубова у којима је играч играо. 

XI - ПРИНЦИП СОЛИДАРНОСТИ

Члан 84.

Ако професионални играч током трајања уговора прелази у клуб 
који је члан неког другог националног савеза, 5% сваког обештећења, 
уз изузетак обештећења за тренирање плаћено његовом бившем 
клубу биће одузето од тоталног износа овог обештећења и додеље-
но од стране новог клуба као допринос солидарности клубу/клубо-
вима укљученим у његово тренирање и образовање током година.

Овај допринос солидарности ће рефлектовати број година (рачу-
на се на про рата основи, ако је мање од једне године) током којих 
је био регистрован за релевантни клуб(ове) између сезоне његовог 
12. и 23. рођендана.

Солидарана накнада обрачунава се на основу броја година (об-
рачунато сразмерно ако се ради о периоду краћем од годину дана), 
током којих је играч био регистрован за дотични клуб (клубове) из-
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међу такмичарских сезона у којима је напунио 12 и 23 године, и то 
на следећи начин:

Такмичарска сезона
ВИСИНА

Солидарне накна-
де по годинама

НАКНАДЕ
Износ укупне

накнаде
-у којој је играч напунио 
12, 13, 14 и 15 година 5 % 0,25%

-у којој је играч напунио 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 
23 године

10% 0,5%

Нови клуб је дужан да солидарну накнаду исплати клубу (клубо-
вима) у складу са наведеним одредбама, најкасније 30 (тридесет) 
дана после регистрације играча или у случају непредвиђених испла-
та, 30 (тридесет) дана од датума таквих исплата.

Нови клуб је дужан да обрачуна износ солидарне накнаде и да 
је расподели у складу са подацима о спортској каријери играча на-
веденим у „пасошу“ играча приликом обрачуна солидарне накнаде.

Играч ће, ако је потребно, помоћи новом клубу у испуњавању 
ове обавезе.

Уколико се у року од 18 месеци после трансфера играча не може 
успоставити веза између професионалца и било ког клуба у којем је 
тренирао, солидарна накнада биће исплаћена ФСС и иста ће се 
користити за унапређење развоја омладинског фудбала на терито-
рији ФСС.
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XII - ОСЛОБАЂАЊЕ ИГРАЧА ЗА ЕКИПЕ САВЕЗА

Члан 85.

Клубови су у обавези да ослободе своје регистроване играче за 
репрезентативне екипе земље за коју играч има право наступа по 
основу држављанства, ако су позвани од стране дотичног савеза. 
Сваки договор између играча и клуба  који се са овим коси је 
забрањен.

Ослобађање играча под условима из става 1. овог члана је оба-
везно за утакмице које се налазе у координисаном календару међу-
народних утакмица. 

Такође клубови су дужни да ослободе играче на основу посебне 
одлуке Извршног одбора УЕФА, Извршног одбора ФСС и за сва ква-
лификациона и финална такмичења УЕФА (У-15, У-17, У-19, У-21) и 
ФИФА (У-16, У-18, У-20) на којима наступају селекције ФСС, који се 
играју ван координисаног календара међународних утакмица.

Позивање и временски период ослобађања играча за прија-
тељске, квалификационе и утакмице финалног такмичења у органи-
зацији ФИФА и УЕФА и др.  уређује се Правилником ФИФА о статусу 
и трансферу играча и одредбама овог Правилника.

Финансијске одредбе и осигурање

Члан 86.

Клуб који ослобађа играча у складу са одредбама овог поглавља 
нема права на финансијско обештећење.
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Савез који позива играча ће сносити трошкове путовања играча, 
насталог као резултат позивања.

Клуб за који је дотични играч регистрован биће одговоран за 
његово осигурање од болести и несреће током целог периода њего-
вог ослобађања. Ово осигурање мора де се односи и на сваку по-
вреду коју играч претрпи током међународне утакмице (утакмица) за 
коју је ослобођен.

Повређени играчи

Члан 87.

Играч који због повреде или болести није у могућности да се 
одазове позиву  прихватиће на захтев ФСС, да се подвргне меди-
цинском прегледу од стране доктора по избору ФСС. По жељи игра-
ча лекарски преглед се може обавити на територији савеза за који 
је играч регистрован.

Забрана играња 

Члан 88.

Играч који је позван од стране ФСС за једну од његових репре-
зентативних екипа нема права, осим уколико ФСС није одобрио 
другачије, да игра за клуб за који је регистрован током периода за 
који је ослобођен или је требало да буде ослобођен у складу са од-
редбама овог Правилника, односно Анекса 1. ФИФА Правилника о 
статусу и трансферу играча. Забрана играња за клуб ће бити проду-
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жена за 5 (пет) дана у случају да играч из било ког разлога, не жели 
или није у могућности да се одазове позиву.

Дисциплинске мере

Члан 89.

Прекршај било које од ових одредби наведених у овом Правил-
нику и Анекса 1. ФИФА Правилника о статусу и трансферу играча, 
резултираће изрицањем дисциплинских мера.

Ако клуб одбије да ослободи играча или пропусти то да уради 
упркос одредбама овог Правилника и Анекса 1. ФИФА Правилника 
о статусу и трансферу играча, Дисциплинска комисија ФСС ће све 
утакмице клуба за који је наступао дотични играч прогласити из-
губљеним за дотични клуб. За сваку утакмицу која се игра по куп 
систему биће сматрано да је добијена од стране противничке екипе, 
без обзира на резултат.

XIII - ВЕРИФИКАЦИЈА И ОБЈАВА РЕГИСТРАЦИЈЕ

Верификација

Члан 90.

Надлежни савез за регистрацију играча дужан је да Комисији за 
статус и регистрацију играча ФСС достави комплетну оригиналну 
документацију, на основу које је спроведена регистрација играча за 
клуб Супер лиге, Прве лиге, Прве лиге Футсал и Прве лиге за жене, 
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односно свих играча који се уступају, враћају се или долазе из ино-
странства, ради верификације.

Комисија за статус ФСС је дужна да у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема документације, донесе одлуку којом се одлука о регис-
трацији играча потврђује или одбија.

У случају одбијања верификације одлуке о регистрацији играча, 
Комисији за статус и регистрацију играча ФСС поништава одлуку о 
регистрацији играча.

Одлука Комисији за статус и регистрацију играча ФСС о верифи-
кацији регистрације играча објављује се у  Службеном листу ФСС 
„Фудбал“

Комисија за регистрацију надлежног савеза је дужна да у року од 
8 (осам) дана од дана пријема документације, донесе одлуку којом 
се захтев за регистрацију играча прихвата или одбија.

У случају одбијања захтева клуба за регистрацију играча, Коми-
сија за регистрацију надлежног савеза дужна је да у року од 8 (осам) 
дана од дана доношења одлуке о одбијању захтева за регистрацију, 
клубу достави одлуку са разлозима њеног одбијања.

Објава регистрације

Члан 91.

Регистрација играча свих узраста и свих степена такмичења  
укључујући и оне који долазе или се враћају из иностранства, као и 
уступљених играча, обавезно се објављују у „Фудбалу“.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 76 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Редовни број  Службеном листу ФСС „Фудбал“ излази   сваке 
среде без обзира да ли је нерадни дан, а ванредни по потреби.

Надлежни савез за регистрацију играча дужан је да материјал за 
објављивање достави препорученом поштом најкасније до петка до 
1200 часова за наредни број.

Ближе одредбе за достављање материјала за објављивање ре-
гистрација свих играча, уређује се Упутством за примену Одлуке 
Извршног одбора ФСС о регистрационом периоду.

XIV - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА У ВЕЗИ СА РЕГИСТРАЦИЈОМ

Ж а л б а

Члан 92. 

Против одлуке Комисије за статус и регистрацију играча ФСС, 
незадовољна страна може поднети жалбу Комисији за жалбе ИО 
ФСС у року од 15 (петнаест) дана, од дана објаве у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“. Односно 8 (осам) дана од дана добијања од-
луке о одбијању захтева за регистрацију играча.

Одлука Комисије за жалбе ФСС је коначна и правноснажна и 
објављује се у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Против одлуке Комисије за регистрацију надлежног савеза, неза-
довољна страна може поднети жалбу Комисији за жалбе надлежног 
фудбалског савеза за регистрацију играча у року од 15 (петнаест) 
дана, од дана објаве у Службеном листу ФСС „Фудбал“, односно 8 
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(осам) дана од дана добијања одлуке о одбијању захтева за регис-
трацију играча.

Одлука Комисије за жалбе надлежног територијалног савеза је 
коначна и правноснажна.

Надлежни другостепени органи за регистрацију играча (Комисија 
за жалбе ФСС и комисије за жалбе надлежног фудбалског савеза за 
регистрацију играча), дужни су да уложену жалбу разматрају и одлу-
ку донесу у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема. Писану од-
луку са образложењем дужни су да  заинтересованим странама 
доставе у року од 8 (осам) дана од дана њеног доношења.

Одлуке по жалбама

Члан 93.

По жалби, одлука о регистрацији играча може бити:

 1. потврђена, ако се утврди да је жалба неоснована;

 2. поништена, ако се утврди да играч на основу приложених 
докумената није испуњавао услове за спровођење регистрације, у 
ком случају играч остаје члан дотадашњег клуба;

 3.преиначена, ако се утврди да је играч испуњавао услове за 
спровођење регистрације, али да није примењен одговарајући члан   
тачка Правилника о регистрацији, те играч стиче право наступања 
по првобитно објављеној регистрацији.
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Одлука о поништењу, односно о исправци регистрације обавезно 
се објављују у првом наредном броју Службеном листу ФСС „Фуд-
бал“.

Члан 94.

У случају да је објављена регистрација оспорена  жалбом у 
предвиђеном року, па се коначном одлуком утврди да је жалба ос-
нована, регистрација се поништава, а клуб који је извршио непра-
вилну регистрацију сноси такмичарске и дисциплинске последице, а 
одговорна лица у клубу и савезу која су знала или требало да знају 
да није било услова за регистрацију играча, биће дисциплински 
санкционисана.

Члан 95.

Уколико играч није регистрован за клуб, или игра пре објаве ре-
гистрације на званичној утакмици, играч и/или клуб ће сносити 
такмичарске последице, као и дисциплинске санкције.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВИЛНИКА ПО РЕГИСТРАЦИЈАМА

Члан 96.

Против коначне одлуке надлежне комисије за жалбе, учесници у 
поступку могу поднети предлог за подизање захтева за заштиту 
Правилника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема исте.

Предлог се подноси преко органа који је донео коначну одлуку, а 
који је обавезан да га са целокупном документацијом поднесе на 
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одлучивање надлежном органу ФСС, односно територијалном 
фудбалском савезу покрајине, региона или Београда.

Када надлежни органи оцене да предлог за подизање захтева за 
заштиту Правилника има основа, подижу захтев за заштиту Правил-
ника, о коме одлучује Извршни одбор ФСС, односно извршни одбор 
надлежног територијалног фудбалског савеза покрајине, региона 
или Београда.

Од поднетог захтева за заштиту Правилника не може се одуста-
ти. 

Члан 97. 

Ако овлашћени орган надлежног савеза, ИО ФСС односно ИО 
територијалног фудбалског савеза покрајине, региона или Београ-
да, оцени да је захтев за заштиту Правилника основан, донеће од-
луку којом ће коначну одлуку укинути и вратити надлежном органу 
на поновно расправљање и одлучивање, односно ако нађе за сход-
но, сам донети коначну одлуку односно преиначити одлуку другосте-
пеног органа. 

Ако овлашћени орган из става 1. овог члана оцени да је захтев 
за заштиту неоснован, доноси одлуку којом се он одбија. 

Одлуке из става 1. и 2. овог члана морају се донети у року од 30 
(тридесет) дана од дана улагања захтева, а у сваком случају пре 
почетка нове такмичарске сезоне. 
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Члан 98. 

Подношење предлога за подизање захтева за заштиту Правил-
ника или подизање захтева, не одлаже спровођење другостепене 
одлуке.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА У ВЕЗИ СА УГОВОРИМА

Члан 99.

Спорове у вези са статусним питањима и одржањем стабил-
ности уговора између професионалних играча, тренера и клубова, 
на територији ФСС, на националном нивоу, као и спорова који 
настају између појединих чланова ФСС на релацији клуб-клуб, клуб-
надлежни савез и други, решава Арбитражни суд ФСС. 

Сва друга питања, неопходна за рад и одлучивање уређују се 
Правилником о раду Арбитражног суда ФСС.

Арбитражни суд ФСС одлучује о захтевима под условом да није 
протекло више од две године од догађаја који је довео до спора.

Одлука Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије је коначна. 

Члан 100.

Статус клуба са којим играч, тренер или сваки други члан ФСС, 
има спор у складу са одредбама овог Правилника, утврђује се пре-
ма степену такмичења у којем се клуб налазио у тренутку подноше-
ња захтева Арбитражном суду Фудбалског савеза Србије. 
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У случају да је захтев поднет на крају такмичарске сезоне у којој 

је клуб испао у нижи степен такмичења, за време летњег регистра-

ционог периода, узима се статус клуба који је имао у последњој 

такмичарској сезони.

Члан 101.

Спорове у вези са запослењем између клуба и играча, а који 

имају међународну димензију решава ФИФА – Одељење за реша-

вање спорова (ДРЦ).

РЕШАВАЊE СПОРОВА У ВЕЗИ СA  
      НАДОКНАДОМ  ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ ИГРАЧА

Члан 102.

У случају спора у вези са накнадом, надлежни орган у првом 

степену је Комисија за статус ФСС.

Комисија за статус ФСС дужна је да првостепену одлуку  донесе 

у року од 30 (тридесет) дана од дана комплетирања захтева предла-

гача.

На одлуку органа из става 1. овог члана, незадовољна страна 

може уложити жалбу Комисији за жалбе ФСС, у року од 8 (осам) 

дана од дана пријема одлуке.
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Комисија за жалбе ФСС дужна је да другостепену одлуку  донесе 

у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема жалбе.

Ако клуб у који је играч прешао, у прописаном року, није измирио 

накнаду која је утврђена писаним споразумом клубова, односно 

коначном одлуком надлежног органа, може се поднети пријава дис-

циплинском органу ФСС.

XV- РОКОВИ

Члан 103.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када 

је жалба непосредно предата првостепеном органу који је одлуку 

донео, уз оверу или датум поштанског жига препорученог дописа.

Ако последњи дан рокова утврђених овим Правилником (прелаз-

ни, за регистрацију, за жалбе и други) пада у недељу, на празник или 

у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не 

ради, тај рок се продужава на први следећи радни дан.

Првостепени орган преко кога се подноси жалба дужан је да во-

ди рачуна о благовремености и допуштености уложене жалбе. Све 

неблаговремне и недопуштене жалбе првостепени орган ће одбаци-

ти и исте неће бити разматране.
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XVI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 104.

У случају када једна страна не извршава коначне одлуке органа 
из претходног члана овог Правилника, може се поднети пријава дис-
циплинском органу ФСС.

Члан 105.

Уговори закључени пре ступања на снагу овог Правилника су 
важећи.

Члан 106.

Спорови који су започети, а нису окончани до ступања на снагу 
овог Правилника решаваће се према одредбама претходног Пра-
вилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

Члан 107.

За давање обавезног тумачења и упутства за примену овог Пра-
вилника овлашћен је Извршни одбор ФСС.

Члан 108.

При тумачењу овог Правилника мора се полазити од следећих 
принципа:
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1) да се уговори морају поштовати;

2) да уговори могу бити раскинути у случају оправданог разлога 
и у случају оправданих спортских разлога, без последица дис-
циплинског карактера, уз обавезу плаћања накнаде и обештећења 
уколико су укупне обавезе предвиђене уговором и анексом уговора 
измирене у већем делу а у складу са овим Правилником уз уважа-
вање принципа једнаког давања, што ће се ценити засебно за сваки 
појединачни случај;

3) да се уговори не могу једнострано раскидати у време трајања 
сезоне;

4) да код једностраног раскида уговора за штетне последице 
одговорна је страна која је уговор раскинула;

5) да се играчу не може раскинути уговор док траје медицинска 
рехабилитација;

6) да се накнада за оспособљавање и развој играча плаћа док 
играч не наврши 23 године живота;

7) да оправданост раскида уговора цене надлежни органи ФСС 
ако се играч и клуб не могу договорити;

8) да одредбе овог Правилника може мењати само Извршни од-
бор ФСС.

Члан 109.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правил-
ник о регистрацији, сатусу и трансферу играча ФСС (Службени лист 
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ФСС „Фудбал“, (Сл.лист „Фудбал“ ванредни број 3/2011, број 50/2012, 
ванредни број 3/2013, број 25/2014, ванредни број 3/2015 и ванред-
ни број 12/2016).

Члан 110.

 Овај Правилник објављује се у Службеном листу ФСС „Фуд-
бал“ и ступа на снагу даном објављивања.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ____________________________ из 
____________________, ул. _______________ , рег. број: 
______________,  кога заступа ________________________, из 
__________________, ул. ________________________________.

(у даљем тексту: Клуб)

и

_________________________ 

из____________________, рођен_______________године

ЈМБГ_________________, 

држављанин _________________, са пребивалиштем у 
_______________ , ул. ___________________

(у даљем тексту: Играч) закључили су дана ______________ у 
_____________________.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР О ИГРАЊУ

(Уговор о раду) 

Члан 1.

У овом уговору релевантни појмови имају следеће значење:

Клуб: Означава професионални фудбалски клуб који учествује у 
професионалном такмичењу Супер и Прве лиге у Србији.
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Играч: Професионални фудбалер којег клуб ангажује по основу 
уговора.

Уговор: Уговор о професионалном односу-раду између играча и 
клуба.

Територија: Република Србија, односно где је за фудбалски 
спорт надлежан Фудбалски савез Србије.

Члан 2.

Овај Уговор се закључује за период од ____. ____. _____. године 
до ____. _____. _______ . године.

Обавезе клуба

Члан 3.
1) За обавезе које је Играч дужан да извршава према Клубу, уго-

ворне стране утврђују месечну 

    нето зараду од ____________ динара (која не може бити нижа 
од минималнe нето зарадe по 

    запосленом у Републици Србији, према последњим званичним 
подацима надлежног органа), 

    коју Клуб  исплаћује на начин преко текућег рачуна играча 
______________ , и која се не може 

    мењати без анекса овог Уговора. Уплата зараде за претходни 
месец врши се најкасније до 
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    ______ у текућем месецу.

2) Уговорне стране утврђују и посебне накнаде и то: за потпис 
уговора, за искуство играча и сл.

3) Уговорне стране утврђују и посебне премије и то: за остварене 
резултате у домаћем или међународном такмичењу, за наступе на 
међународним утакмицама и др. 

4) Износ посебних премија из става 3. овог члана је променљив 
и уговорне стране прихватају да се висина премије може променити 
у складу са општим актом Клуба. Промена висине премије је ваља-
на и без потписивања анекса овог Уговора, те се као меродавна 
висина сматра она која је утврђена општим актима Клуба.

5) Клуб се обавезује да ће играчу за време трајања уговора обез-
бедити и следеће бенефеције: плаћен смештај, плаћену исхрану и 
др.

6) Клуб је обавезан приликом потписа овог уговора Играчу пре-
дати општи акт о награђивању и Дисциплински правилник Клуба. 
Играч потписује потврду да је примио клупске правилнике.

Члан 4.

1) Клуб се обавезује да по основу овог уговора осигура Играча 
од професионалног обољења и повреда, а које су последица иг-
рања утакмице, тренирања, као и за случајеве који су се десили на 
путовањима на утакмице и тренинге и са утакмица и тренинга.
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2) Клуб се обавезује да по основу овог уговора пријави Играча на 
обавезно социјално осигурање  (здравствено, пензијско и инвалид-
ско осигурање и осигурање од незапослености), у складу са    зако-
ном.

3) Клуб се обавезује да, ако се Играч приликом испуњавања оба-
веза из овог Уговора повреди или професионално оболи, па због 
тога дуже време или за стално не може извршавати обавезе из овог 
уговора (привремена спреченост за рад), изврши своје обавезе пре-
ма Играчу у складу са општим актом Клуба и законским прописима 
Републике Србије.

4) Клуб се обавезује да Играчу предочи све његове обавезе у 
вези плаћања пореза у складу са законским прописима у Републици 
Србији.

5) Клуб се обавезује да Играчу обезбеди спортско-медицинску и 
терапијску негу (укључујући редовне лекарске и стоматолошке пре-
гледе), без накнаде, као и да предузима превентивне и едукативне 
мере у циљу спречавања допинга. Клуб је, у складу са законском 
регулативом, дужан да води евиденцију о повредама играча, док 
наступа за Клуб.

6) Клуб се обавезује да Играчу омогући спортско усавршавање 
ангажовањем стручних лица  приликом припрема, тренинга и утак-
мица.

7) Клуб се обавезује да омогући Играчу одлазак на припреме и 
утакмице одговарајуће националне репрезентације за коју наступа, 
у складу са важећим прописима.
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8) Клуб се обавезује да Играчу обезбеди сву потребну спортску 
опрему без накнаде.

9)  Клуб се обавезује да омогући Играчу годишњи одмор у мини-
малном трајању од 4 (четири) недеље у периоду од 12 (дванаест) 
месеци. Коришћење годишњег одмора предмет је договора Клуб –
Играч. Одмор се може користити само ван редовне фудбалске сезо-
не и најмање 2 (две) недеље у континуитету.

10) Клуб се обавезује да Играчу омогући да има равноправан 
третман у односу на све друге играче у Клубу и да му гарантује да 
неће бити изложен било каквом виду дискриминације. Клуб се оба-
везује да поштује сва људска права Играча.     

11) Клуб се обавезује да неће спречавати Играча у његовом оба-
везном школовању и образовању које није у вези са фудбалским 
активностима.

Обавезе играча

Члан 5.

1) Играч је обавезан да се придржава прописа ФИФА, УЕФА, 
ФСС, а нарочито Статута ФСС, Правилника о регистрацији, статусу 
и трансферу играча ФСС, Правилника о фудбалским такмичењима 
ФСС, Етичког кодекса ФСС, прописа из области радног законодав-
ства као и Статута и других аката Клуба.

2)  Играч се обавезује да игра фудбал за Клуб према својим нај-
бољим способностима, да ће све своје спортске способности, знања 
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и вештине користити у прилог Клуба и да ће у свом понашању избе-
гавати све што би могло штетити угледу Клуба.

3)  Играч је обавезан да се придржава тренерових упутстава и 
налога, као и да води рачуна о здравом начину живота и одржавању 
спортске форме.

4)  Играч се обавезује да учествује на свим такмичењима и тре-
нинзима Клуба, на свим договорима играча и осталим активностима 
у вези са припремом за утакмице и такмичења, укључујући и путо-
вања у земљи и иностранству превозним средством које одреди 
Клуб.

5)  Играч се обавезује да се спортски понаша према свим лицима 
која учествују на утакмици или тренингу, да научи и поштује правила 
игре и да прихвата одлуке званичника утакмице.

6)  Играч се обавезује да неће учествовати у другим фудбалским 
активностима које не произилазе из овог Уговора (осим учешћа у 
активностима националне репрезентације), као ни у другим потен-
цијално опасним активностима које му није одобрио Клуб и које 
осигурање клуба не покрива.

7)  Играч се обавезује да се неће директно или индиректно кла-
дити на спортским кладионицама на утакмице такмичења у којем 
учествује Клуб, односно осталим сличним активностима повезаним 
са фудбалом.

8)  Играч се обавезује да ће учествовати у свим активностима 
које имају за циљ промоцију Клуба, а нарочито у активностима пу-
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тем електронских и штампаних медија, као и путем јавних приредби 
и промоција и слично. Играч не сме угрожавати репутацију клуба 
или фудбала. 

9) Играч се обавезује да неће давати изјаве за медије о ономе 
што се актима Клуба сматра пословном тајном, а нарочито ако се 
односи на унутрашње односе у Клубу, на садржај тренинга или при-
према или на тактику за поједину утакмицу. Наведене податке Играч 
сме износити јавно само уз изричиту сагласност овлашћеног лица 
Клуба.

10) Играч се обавезује да у случају болести или повреде одмах 
обавести Клуб или клупског лекара и да се не подвргава лекарским 
испитивањима а да претходно о томе не обавести клупског лекара 
(осим у хитним случајевима). Подаци о болести или повреди играча 
могу се давати само уз пристанак Играча.

11) Играч је обавезан да се на захтев клупског лекара редовно 
подвргава лекарском прегледу и лечењу.

12) Играч има право на друго мишљење независног медицинског 
стручњака ако оспорава мишљење сручњака из клуба. Уколико и 
даље постоје опречна мишљења, играч и клуб су сагласни да при-
хвате мишљење независног трећег лица које ће бити обавезујуће.

13) Играч се обавезује да води рачуна о имовини Клуба и да је 
врати по окончању овог Уговора.

14) Играч се обавезује да долази на све манифестације Клуба 
(спортске, комерцијалне и сл.).
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15) Играч се обавезује да рекламира спонзоре или комитенте 
Клуба који имају са Клубом закључен уговор о спонзорству или уго-
вор о промоцији, а све према условима и налогу Клуба. Реклами-
рање других правних или физичких лица Играчу није допуштено без 
писане сагласности Клуба.

16) Играч се обавезује да ће се придржавати свих прописа Саве-
за, лига, Удружења играча и Клуба који се односе на забрану дис-
криминације.

Члан 6.

1) Играч потписом овог Уговора преноси на Клуб право на упо-
требу лика и имена. Ово право односи се на употребу лика Играча 
у свим медијима и институцијама, укључујући и мултимедије, а по-
себно се односи на употребу фотографија Играча које је допустио 
Клуб.

2) Клуб има право на употребу факсимила играчевог потписа на 
клупским сувенирима.

3) Играч може индивидуално користити свој лик и име у маркен-
тишке сврхе на начин да приликом тих активности не користи обе-
лежја Клуба ни његову службену спортску опрему.

Члан 7.

Клуб се обавезује да омогући играчу и: _____________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
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Члан 8.

1) Клуб и Играч се обвезују да ће поштовати све анти-допинг 
правилнике ФИФА, УЕФА и ФСС.

2) Играч се обавезује да неће узимати допинг, а клуб да му неће 
налагати узимање допинга.

Члан 9.

1) Клуб се обавезује да неће на било који начин дискриминисати 
Играча у односу на друге играче Клуба.

2) Играч има право изнети своје мишљење у вези са овим Угово-
ром тренеру и одговорном лицу у Клубу, на начин да се то мишљење 
не износи изван Клуба.

3) Клуб не може наложити Играчу да тренира са клупским тимо-
вима младих узраста, осим ако Играч има право наступа за те тимо-
ве.

Члан 10.

1) Клуб има право да Играчу одређује висину казне због непо-
штовања овог Уговора, у складу са општим актима Клуба. Потписом 
овог Уговора Играч прихвата примену општих аката Клуба, на начин 
да ће казну уплатити Клубу или да ће Клуб умањити Играчеву нак-
наду.

2) Клуб има право на раскид овог Уговора под следећим услови-
ма: ______________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________

Члан 11.

Ако Клуб након завршетка такмичарске сезоне прелази у степен 
такмичења у којем се не могу закључивати уговори о професионал-
ном игрању, овај Уговор се аутоматски раскида.

Члан 12.

1)Уговорне стране су сагласне да ће се трансфер Играча извр-
шити под условима: ________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________(трансфер). 

2) Уговорне стране сагласно утврђују да се трансфер реализује 
у складу са одредбама Правилника о регистрацији, статусу и транс-
феру играча ФСС, односно ФИФА, које регулишу међународни 
трансфер играча.

Члан 13.

1) Овај Уговор представља праву вољу уговорних страна и ње-
говим потписом искључују се сви претходни договори, усмени или 
писани, постигнути између уговорних страна у погледу предмета 
овог Уговора. Овај Уговор у тренутку потписивања нема никаквих 
писаних или усмених додатака.
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2) Одредбе овог Уговора могу се изменити само уз сагласност 
обе уговорне стране. Измене морају бити у писаној форми. Пози-
вање уговорних страна на накнадне измене било које од одредби 
овог Уговора неће имати правно дејство ако измене нису направље-
не у напред наведеном облику. Сваки додатни уговор – анекс, мора 
се позивати на основни уговор, укључујући и претходне додатне 
уговоре ако постоје. Анекс уговора закључује се у 6 (шест) истовет-
них примерака и мора бити достављен Фудбалском савезу Србије 
односно органу – лиги, коме је поверено вођење такмичења.

3) Уговорне стране имају потпуно једнака права да преговарају о 
продужењу и/или раскиду овог уговора пре истека рока на који је 
закључен. Раскид уговора пре истека рока на који је закључен може 
наступити само из оправданих разлога, тако да у случају дужег 
трајања повреде/болести или трајне неспособности играча, клуб 
може у разумном року доставити играчу обавештење о отказу, при-
том се позивајући на ФИФА Правилник о статусу и трансферу игра-
ча. 

3) Ако би се за неку од одредби овог Уговора утврдило да је 
ништава, та чињеница неће имати утицаја на остале одредбе овог 
Уговора. Уговор у целини остаје ваљан а уговорне стране се оба-
везују да ће ништаву одредбу заменити ваљаном која ће омогућити 
да се оствари циљ који се хтео постићи одредбом за коју је утврдено 
да је ништава. 

4) У случају спора уговорне стране утврђују надлежност Арби-
тражног суда ФСС. Клуб и Играч се обавезују да спорове поводом 
овог Уговора неће решавати пред редовним судовима.
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5) Ако је овај Уговор сачињен на више језика, у случају спора 
важећа је верзија на српском језику.

Члан 14.

1) Уговорне стране потписом овог Уговора потврђују да су исти 
прочитале и разумеле, и прихватају сва права и обавезе, као и прав-
не последице које из њега произлазе.

2) За све што није предвиђено овим Уговором примењују се про-
писи Републике Србије, општи акти ФИФА, УЕФА, ФСС и Клуба.

3) Ако је Играч малолетан, Уговор је ваљан само ако су га потпи-
сали и родитељи, стратељ или други законски заступник Играча.

4) Овај Уговор је закључен у шест (6) истоветних примерака, од 
којих се по један (1) примерак даје:

а) играчу,

б) регионалном фудбалском савезу, регистрационом органу код 
којег је закључен и

в) Фудбалском савезу Србије (односно органу-лиги коме је пове-
рено вођење такмичења), а Клубу се дају два (2) примерка.

г) надлежном државном органу који оверава уговор један (1) при-
мерак.
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При закључивању овог Уговора учествовао је посредник (физич-
ко или правно лице) ________________________________________
_______________ , у складу са одредбама Правилника о раду са 
посредницима Фудбалског савеза Србије.

ИГРАЧ                                                                КЛУБ                                                                                        

                                                              Овлашћени представник

___________________                         _____________________   
         ( име и презиме )               ( име и презиме, функција у клубу 
)

Малолетног Играча заступају 

________________________________________

________________________________________

(потписи, имена и презимена, својство у односу на Играча, адреса)
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Да су овај Уговор број: _______________ дана _______________ 
код ________________________________________ потписали овла-
шћени представник Клуба и Играч

Тврди и оверава:   

                                                  Овлашћени представник РФС  
   _____________________                                              

Фудбалски савез Србије

                        Комисија за статус и верификацију  играча ФСС

______________________

датум овере

        Оверено у складу са законом

       _____________________________ 
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 ФУДБАЛСКИ КЛУБ ____________________________ из 
____________________, ул. _______________ , рег. број: 
______________,  кога заступа ________________________, из 
_____________, ул. ________________________________.

(у даљем тексту: Клуб)

и

_________________________ 

из____________________, рођен_______________године

ЈМБГ или број пасоша _________________, држављанин 
_________________, са пребивалиштем у _______________ ,

ул. ___________________

(у даљем тексту: Играч) закључили су дана ______________ у 
_____________________.

                    СТИПЕНДИЈСКИ  УГОВОР  О  ИГРАЊУ

(Уговор о стипендирању)

Члан 1.

У овом уговору релевантни појмови имају следеће значење:

Клуб: Означава фудбалски клуб који учествује у такмичењу Су-
пер, Прве и Српске лиге у Србији.
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Играч: Фудбалер стипендиста којег клуб ангажује по основу уго-
вора.

Уговор: Уговор о стипендирању између играча и клуба.

Територија: Република Србија, односно где је за фудбалски 
спорт надлежан Фудбалски савез Србије.

Члан 2.

Овај Уговор се закључује за период од ____. ____. _____. године 
до ____. _____. _______ . године.

 Обавезе клуба

Члан 3.

1) За обавезе које је Играч дужан да извршава према Клубу, уго-
ворне стране утврђују месечну стипендију од ____________ динара, 
коју Клуб  исплаћује на начин преко текућег рачуна играча 
______________ , и која се не може мењати без анекса овог Угово-
ра. Уплата стипендије за претходни месец врши се најкасније до 
______ у текућем месецу.

2) Уговорне стране утврђују и посебне накнаде и то: за потпис 
уговора, за искуство играча и сл.

3) Уговорне стране утврђују и посебне премије и то: за остварене 
резултате у домаћем или међународном такмичењу, за наступе на 
међународним утакмицама и др. 
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4) Износ посебних премија из става 3. овог члана је променљив 
и уговорне стране прихватају да се висина премије може променити 
у складу са општим актом Клуба. Промена висине премије је ваља-
на и без потписивања анекса овог Уговора, те се као меродавна 
висина сматра она која је утврђена општим актима Клуба.

5) Клуб се обавезује да ће играчу за време трајања уговора обез-
бедити и следеће бенефеције: плаћен смештај, плаћену исхрану и 
др.

6) Клуб је обавезан приликом потписа овог уговора Играчу пре-
дати општи акт о награђивању и Дисциплински правилник Клуба. 
Играч потписује потврду да је примио клупске правилнике.

Члан 4.
1) Клуб се обавезује да по основу овог уговора осигура Играча 

од професионалног обољења и повреда, а које су последица иг-
рања утакмице, тренирања, као и за случајеве који су се десили на 
путовањима на утакмице и тренинге и са утакмица и тренинга.

2) Клуб се обавезује да, ако се Играч приликом испуњавања оба-
веза из овог Уговора повреди или    професионално оболи, па због 
тога дуже време или за стално не може извршавати обавезе из     
овог уговора (привремена спреченост за рад), изврши своје обавезе 
према Играчу у складу са општим актом Клуба и законским прописи-
ма Републике Србије.

3) Клуб се обавезује да Играчу предочи све његове обавезе у 
вези плаћања пореза у складу са     законским прописима у Репуб-
лици Србији.
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4) Клуб се обавезује да Играчу обезбеди спортско-медицинску и 

терапијску негу (укључујући  редовне лекарске и стоматолошке пре-

гледе), без накнаде, као и да предузима превентивне и  едукативне 

мере у циљу спречавања допинга. Клуб је, у складу са законском 

регулативом, дужан да води евиденцију о повредама играча, док 

наступа за Клуб.

5) Клуб се обавезује да Играчу омогући спортско усавршавање 

ангажовањем стручних лица приликом припрема, тренинга и утак-

мица.

6) Клуб се обавезује да омогући Играчу одлазак на припреме и 

утакмице одговарајуће националне репрезентације за коју наступа, 

у складу са важећим прописима.

7) Клуб се обавезује да Играчу обезбеди сву потребну спортску 

опрему без накнаде.

8) Клуб се обавезује да Играчу омогући да има равноправан 

третман у односу на све друге играче у Клубу и да му гарантује да 

неће бити изложен било каквом виду дискриминације. Клуб се оба-

везује да поштује сва људска права Играча.     

9) Клуб се обавезује да неће спречавати Играча у његовом оба-

везном школовању и образовању  које није у вези са фудбалским 

активностима.
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Обавезе играча

Члан 5.
1)  Играч је обавезан да се придржава прописа ФИФА, УЕФА, 

ФСС, а нарочито Статута ФСС, Правилника о регистрацији, статусу 
и трансферу играча ФСС, Правилника о фудбалским такмичењима 
ФСС, Етичког кодекса ФСС, прописа из области радног законодав-
ства као и Статута и других аката Клуба.

2)  Играч се обавезује да игра фудбал за Клуб према својим нај-
бољим способностима, да ће све своје спортске способности, знања 
и вештине користити у прилог Клуба и да ће у свом понашању избе-
гавати све што би могло штетити угледу Клуба.

3)  Играч је обавезан да се придржава тренерових упутстава и 
налога, као и да води рачуна о здравом начину живота и одржавању 
спортске форме.

4)  Играч се обавезује да учествује на свим такмичењима и тре-
нинзима Клуба, на свим договорима играча и осталим активностима 
у вези са припремом за утакмице и такмичења, укључујући и путо-
вања у земљи и иностранству превозним средством које одреди 
Клуб.

5)  Играч се обавезује да се спортски понаша према свим лицима 
која учествују на утакмици или тренингу, да научи и поштује правила 
игре и да прихвата одлуке званичника утакмице.

6)  Играч се обавезује да неће учествовати у другим фудбалским 
активностима које не произилазе из овог Уговора (осим учешћа у 
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активностима националне репрезентације), као ни у другим потен-
цијално опасним активностима које му није одобрио Клуб и које 
осигурање клуба не покрива.

7)  Играч се обавезује да се неће директно или индиректно кла-
дити на спортским кладионицама на утакмице такмичења у којем 
учествује Клуб, односно осталим сличним активностима повезаним 
са фудбалом.

8)  Играч се обавезује да ће учествовати у свим активностима 
које имају за циљ промоцију Клуба, а нарочито у активностима пу-
тем електронских и штампаних медија, као и путем јавних приредби 
и промоција и слично. Играч не сме угрожавати репутацију клуба 
или фудбала. 

9) Играч се обавезује да неће давати изјаве за медије о ономе 
што се актима Клуба сматра пословном тајном, а нарочито ако се 
односи на унутрашње односе у Клубу, на садржај тренинга или при-
према или на тактику за поједину утакмицу. Наведене податке Играч 
сме износити јавно само уз изричиту сагласност овлашћеног лица 
Клуба.

10) Играч се обавезује да у случају болести или повреде одмах 
обавести Клуб или клупског лекара и да се не подвргава лекарским 
испитивањима а да претходно о томе не обавести клупског лекара 
(осим у хитним случајевима). Подаци о болести или повреди играча 
могу се давати само уз пристанак Играча.

11) Играч је обавезан да се на захтев клупског лекара редовно 
подвргава лекарском прегледу и лечењу.
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12) Играч има право на друго мишљење независног медицинског 
стручњака ако оспорава мишљење сручњака из клуба. Уколико и 
даље постоје опречна мишљења, играч и клуб су сагласни да при-
хвате мишљење независног трећег лица које ће бити обавезујуће.

13) Играч се обавезује да води рачуна о имовини Клуба и да је 
врати по окончању овог Уговора.

14) Играч се обавезује да долази на све манифестације Клуба 
(спортске, комерцијалне и сл.).

15) Играч се обавезује да рекламира спонзоре или комитенте 
Клуба који имају са Клубом закључен уговор о спонзорству или уго-
вор о промоцији, а све према условима и налогу Клуба. Реклами-
рање других правних или физичких лица Играчу није допуштено без 
писане сагласности Клуба.

16) Играч се обавезује да ће се придржавати свих прописа Саве-
за, лига, Удружења играча и Клуба који се односе на забрану дис-
криминације.

Члан 6.

1) Играч потписом овог Уговора преноси на Клуб право на упо-
требу лика и имена. Ово право односи се на употребу лика Играча 
у свим медијима и институцијама, укључујући и мултимедије, а по-
себно се односи на употребу фотографија Играча које је допустио 
Клуб.

2) Клуб има право на употребу факсимила играчевог потписа на 
клупским сувенирима.
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3) Играч може индивидуално користити свој лик и име у маркен-
тишке сврхе на начин да приликом тих активности не користи обе-
лежја Клуба ни његову службену спортску опрему.

Члан 7.

Клуб се обавезује да омогући играчу и: _____________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

Члан 8.

1) Клуб и Играч се обвезују да ће поштовати све анти-допинг 
правилнике ФИФА, УЕФА и ФСС.

2) Играч се обавезује да неће узимати допинг, а клуб да му неће 
налагати узимање допинга.

Члан 9.

1) Клуб се обавезује да неће на било који начин дискриминисати 
Играча у односу на друге играче Клуба.

2) Играч има право изнети своје мишљење у вези са овим Угово-
ром тренеру и одговорном лицу у Клубу, на начин да се то мишљење 
не износи изван Клуба.

3) Клуб не може наложити Играчу да тренира са клупским тимо-
вима младих узраста, осим ако Играч има право наступа за те тимо-
ве.
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Члан 10.

1) Клуб има право да Играчу одређује висину казне због непо-
штовања овог Уговора, у складу са општим актима Клуба. Потписом 
овог Уговора Играч прихвата примену општих аката Клуба, на начин 
да ће казну уплатити Клубу или да ће Клуб умањити Играчеву нак-
наду.

2) Клуб има право на раскид овог Уговора под следећим услови-
ма: ______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Члан 11.

Ако Клуб након завршетка такмичарске сезоне прелази у степен 
такмичења у којем се не могу закључивати уговори о стипендијском 
игрању, овај Уговор се аутоматски раскида.

Члан 12.

1)Уговорне стране су сагласне да ће се трансфер Играча извр-
шити под условима: ________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________(трансфер). 

2) Уговорне стране сагласно утврђују да се трансфер реализује 
у складу са одредбама Правилника о регистрацији, статусу и транс-
феру играча ФСС, односно ФИФА, које регулишу међународни 
трансфер играча.
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Члан 13.

1) Овај Уговор представља праву вољу уговорних страна и ње-
говим потписом искључују се сви претходни договори, усмени или 
писани, постигнути између уговорних страна у погледу предмета 
овог Уговора. Овај Уговор у тренутку потписивања нема никаквих 
писаних или усмених додатака.

2) Одредбе овог Уговора могу се изменити само уз сагласност 
обе уговорне стране. Измене морају бити у писаној форми. Пози-
вање уговорних страна на накнадне измене било које од одредби 
овог Уговора неће имати правно дејство ако измене нису направље-
не у напред наведеном облику. Сваки додатни уговор – анекс, мора 
се позивати на основни уговор, укључујући и претходне додатне 
уговоре ако постоје. Анекс уговора закључује се у 6 (шест) истовет-
них примерака и мора бити достављен Фудбалском савезу Србије 
односно органу – лиги, коме је поверено вођење такмичења.

3) Уговорне стране имају потпуно једнака права да преговарају о 
продужењу и/или раскиду овог уговора пре истека рока на који је 
закључен. Раскид уговора пре истека рока на који је закључен може 
наступити само из оправданих разлога, тако да у случају дужег 
трајања повреде/болести или трајне неспособности играча, клуб 
може у разумном року доставити играчу обавештење о отказу, при-
том се позивајући на ФИФА Правилник о статусу и трансферу игра-
ча. 

4) Ако би се за неку од одредби овог Уговора утврдило да је 
ништава, та чињеница неће имати утицаја на остале одредбе овог 
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Уговора. Уговор у целини остаје ваљан а уговорне стране се оба-
везују да ће ништаву одредбу заменити ваљаном која ће омогућити 
да се оствари циљ који се хтео постићи одредбом за коју је утврдено 
да је ништава. 

5) У случају спора уговорне стране утврђују надлежност Арби-
тражног суда ФСС. Клуб и Играч се обавезују да спорове поводом 
овог Уговора неће решавати пред редовним судовима.

6) Ако је овај Уговор сачињен на више језика, у случају спора 
важећа је верзија на српском језику.

Члан 14.

1) Уговорне стране потписом овог Уговора потврђују да су исти 
прочитале и разумеле, и прихватају сва права и обавезе, као и прав-
не последице које из њега произлазе.

2) За све што није предвиђено овим Уговором примењују се про-
писи Републике Србије, општи акти ФИФА, УЕФА, ФСС и Клуба.

3) Ако је Играч малолетан, Уговор је ваљан само ако су га потпи-
сали и родитељи, стратељ или други законски заступник Играча.

4) Овај Уговор је закључен у шест (6) истоветних примерака, од 
којих се по један (1) примерак даје:

а) играчу,

б) регионалном фудбалском савезу, регистрационом органу код 
којег је закључен ,
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в) Фудбалском савезу Србије (односно органу-лиги коме је пове-
рено вођење такмичења),

г) надлежном државном органу који оверава уговор један (1) при-
мерак,

док се Клубу дају два (2) примерка.

При закључивању овог Уговора учествовао је посредник (физич-
ко или правно лице) ________________________________________
_______________ , у складу са одредбама Правилника о раду са 
посредницима Фудбалског савеза Србије. 

ИГРАЧ                                                                КЛУБ                                                                                        

                                                              Овлашћени представник

_______________                                                                                   _____________________  

( име и презиме )                  ( име и презиме, функција у клубу )

Малолетног Играча заступају 

________________________________________

________________________________________

 (потписи, имена и презимена, својство у односу на Играча, адреса)
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Да су овај Уговор број: _______________ дана _______________ 
код ________________________________________ потписали овла-
шћени представник Клуба и Играч

Тврди и оверава:   

                                                  Овлашћени представник РФС  
   _____________________                                              

Фудбалски савез Србије

                        Комисија за статус и верификацију  играча ФСС

______________________

датум овере

        Оверено у складу са законом

       _____________________________ 
  



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 113ФУДБАЛ, 15.06.2017.

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

Д И С Ц И П Л И Н С К И    П Р А В И Л Н И К 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

 Дисциплинским правилником Фудбалског савеза Србије (у 
даљем тексту: Дисциплински правилник), уређује се одговорност 
клубова, играча, фудбалских радника, фудбалских и стручних удру-
жења и посредника, који прекрше Правила фудбалске игре и спорт-
ског понашања или се огреше о Статут и правилнике Фудбалског 
савеза Србије (у даљем тексту: ФСС), прописују дисциплинске мере 
за учињене прекршаје, поступак и органе за покретање и вођење 
дисциплинског поступка и друга питања поводом дисциплинске од-
говорности. 

Члан 2.

 Сврха кажњавања је да помаже правилном васпитању играча 
и фудбалских радника, да осигура правилну примену прописа 
Фудбалског савеза Србије, те да утиче на прекршиоце и остала лица 
на које се односи овај Правилник да не чине прекршаје. 
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Члан 3.
Починилац дисциплинског прекршаја који је утврђен Дисциплин-

ским правилником и другим прописима ФСС са умишљајем или из 
нехата, биће кажњен по одредбама овог Правилника.

Нико не може бити кажњен два пута, за исти прекршај.

Нехатни учинилац може бити блаже кажњен.

За покушај дисциплинског прекршаја казниће се, у границама 
казне прописане за прекршај, а може се и блаже казнити.

Члан 4.

Код другог подстакне или му помогне да учини прекршај, казниће 
се као починилац, с тим што се помагач може блаже казнити. 

Члан 5.

Непознавање Статута, правилника и осталих прописа ФСС, не 
ослобађа одговорности прекршиоца. 

Члан 6.

Субјекти одговорности у смислу одредби овог Правилника су:

а) играчи,

б) клубови, њихови тимови, функционери и чланови,

в) стручни и технички руководиоци клубова (представници клу-
бова, лекари,   физиотерапеути, тренери), судије, стручни посматра-
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чи – контролори суђења, делегати, комесари за безбедност клубова 
и др.

г) чланови органа клубова и савеза,

д) лиценцирани агенти за организацију утакмица и посредници,

Лица наведена у претходном ставу, изузев играча, сматрају се 
фудбалским радницима, у смислу одредби овог Правилника.

Казна ће се изрећи без обзира да ли је извршилац прекршаја у 
време изрицања казне члан руководства, односно, члан клуба или 
савеза.

II   ВРСТЕ КАЗНИ

Члан 7.

Субјектима дисциплинске одговорности могу се изрећи дис-
циплинске мере, и то:

1. Играчима:

а) опомена,

б) новчана казна за играче професионалце,

в) забрана играња одређеног броја првенствених и куп или 
међународних утакмица,

г) забрана играња за одређено време,
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д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези 
са фудбалом 

ђ) искључење из клуба,

е) искључење из фудбалске организације.

2. Фудбалским радницима:

а) опомена

б) новчана казна за функционере, стручне и техничке руководи-
оце који за свој рад у клубу остварују лични доходак или друга при-
мања,

в) забрана вршења функције, за одређено време,

г) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези 
са фудбалом.

3. Руководству фудбалских организација:

а)  опомена,

б)   суспензија вршења функције на одређено или неодређено 
време

в)   забрана вршења функције за одређено време,

г)   искључење из фудбалске организације,

 д) трајна забрана обављања било какве активности која је у 
вези са фудбалом.
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4. Клубовима:

а)  опомена,

б)  новчана казна,

в)  забрана одигравања пријатељских утакмица у иностранству,

г)  забрана одигравања утакмица на одређеном стадиону, од-
носно, игралишту или свим   

стадионима, односно, игралиштима  одређеног подручја,

д) одигравање утакмица на свом стадиону, односно, игралишту 
без присуства публике,

ђ) забрана присуства навијача на утакмицама када клуб гостује,

е) одузимање бодова,

ж) негативни бодови

з) враћање у нижи ранг такмичења (у ранг нижи од ранга у коме 
се клуб такмичио у време изрицања казне или враћање у најнижи 
ранг такмичења)

и)  дисквалификација из текућег такмичења и/или искључење из 
будућих такмичења, 

ј)  забрана регистрације (трансфера) играча, 

к)  одузимање издате лиценце,

л) забрана учешћа у поступку лиценцирања клубова, односно, 
подношења захтева за добијање лиценце у периоду од 1 до 3 годи-
не,

љ) одузимање титуле или награде.
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5. Судијама, стручним посматрачима – контролорима 
суђења:

а) опомена,

б) новчана казна, 

в)  забрана вршења функције,

г) забрана обављања било какве активности која је у вези са 
фудбалом,

О п о м е н а

Члан 8.

 Мера „опомена“ изриче се за дисциплинске прекршаје који су 
учињени под олакшавајућим околностима.

Мера опомене не може се изрећи играчима за искључење из 
игре (директно) као и за индиректно искључење (после добијене две 
опомене).

Новчана казна

Члан 9.

 Висина новчаних казни које се могу изрећи клубовима, 
играчима професионалцима, тренерима и другим фудбалским рад-
ницима, утврђује се посебном одлуком Извршног одбора ФСС, нај-
мање једанпут у току такмичарске сезоне, по правилу, пре почетка 
такмичарске сезоне.
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За извршење коначних одлука о изреченим новчаним казнама 
поред субјекта одговорности којима је изречена новчана казна (ли-
цима из члана 6. овог Правилника), солидарно су одговорни и клу-
бови чији су они  чланови.

За свако искључење играча, удаљење тренера, овлашћеног 
представника клуба, лекара или физиотерапеута,  може се поред 
запрећене казне за учињени прекршај, изрећи и новчана казна. 

У случају када клуб плати новчану казну за свог члана из прет-
ходног става, клуб има право да новчану казну наплати од субјекта 
одговорности коме  је изречена новчана казна.

Члан 10.

Рок плаћања изречене новчане казне је 15 дана, рачунајући од 
правоснажности одлуке.

У изузетним случајевима, дисциплински орган, на образложену 
молбу, може одлучити да кажњени играч, фудбалски радник или 
клуб, исплате казну у ратама.

Извршење новчане казне застарева у року од 2 (две) године по 
правоснажности.

Забрана играња

Члан 11.

Мера забране играња може бити одређени број утакмица или  
временска.
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Мера забране играња одређеног броја првенствених или куп 
утакмица може бити од 1 (једне) до 12 (дванаест) утакмица, а вре-
менска казна забране играња може бити од месец дана до две годи-
не. Изузетно, за прекршаје везане за узимање недопуштених стиму-
лативних средстава, временска казна забране играња може се из-
рећи у трајању дужем од 2 (две) године, али највише до 4 (четири) 
године.

Члан 12.

Јавна утакмица је утакмица коју играју екипе два клуба, која је 
пријавњена надлежном државном органу, надлежном фуд,балском 
савезу, коју води судија и која је отворена за гледаоце (осим у слу-
чају да постоји забрана присуства гледалаца).

Члан 13.

Играч кажњен забраном играња у одређеном временском 
трајању не може наступати на јавним утакмицама за све време док 
казна траје.

Играч кажњен забраном играња одређеног броја првенствених и 
куп утакмица не може наступити на овим утакмицама.

Играч кажњен забраном играња, не може бити укључен у састав 
екипе на путовањима, нити игралишту, у саставу вођства клуба и 
резервног играча, или обављати било какву активност у вези са 
фудбалом, на свим оним утакмицама за које је забрана играња из-
речена.
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Члан 14.

Мера забране играња одређеног броја првенствених и куп утак-
мица, може се изрећи само за прекршаје извршене на утакмицама 
и у вези са утакмицом и у случајевима када дисциплински орган 
утврди да за учињени прекршај одговара ова врста мере.

Мера забране играња повлачи и забрану вршења функције.

Члан 15.

Казну забране играња одређеног броја првенствених и куп утак-
мица играч издржава на првој наредној првенственој или куп утак-
мици, под условом да куп такмичење организује и води фудбалски 
савез оног дисциплинског органа који је изрекао казну или непо-
средно виши фудбалски савез.

Члан 16.

Играч није издржао ову врсту казне на утакмици, коју је његов 
тим предао без борбе (пар форфе), која је прекинута пре истека нај-
мање 80% времена које је Правилником о фудбалским такмичењи-
ма предвиђено за ту утакмицу, као и ако је утакмица поништена и 
одређено њено поновно одигравање. 

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (пар форфе), као и 
уколико је утакмица прекинута кривицом противничког тима и регис-
трована службеним, или постигнутим резултатом као повољнијим, 
издржао је ову врсту казне.
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Играч кажњен забраном играња одређеног броја првенствених и 
куп утакмица, није издржао казну забране играња и када је наступио 
под казном на утакмици, а наступ играча под казном је дисциплин-
ски прекршај за који се на одговорност узимају: клуб, одговорни 
функционер клуба и играч.

Члан 17.

Ако је реч о играчу који истовремено наступа и за тим старије 
узрасне категорије, казна му се обрачунава према тиму у коме је 
наступио када је учинио прекршај, с тим што све време док казна 
траје не може наступити ни на утакмицама осталих тимова.

Ако играч у току издржавања казне пређе у други клуб у земљи 
или иностранству, издржавање казне наставља у том клубу.

Ако играч (петлић, пионир, кадет, омладинац) прерасте катего-
рију, казну издржава у тиму наредне категорије.

Аутоматска казна

Члан 18.
Аутоматска казна забране играња једне првенствене или куп 

утакмице настаје после сваког искључења, после сваке четврте, 
шесте, осме итд. опомене, коју играч добије на првенственим утак-
мицама и после сваке друге опомене коју играч добије на куп утак-
мицама, у току једне такмичарске сезоне.

Под опоменом подразумевају се све опомене које судија утакми-
це изрекне играчима на првенственим и куп утакмицама у складу са 
одредбама члана 52. став 3. овог Правилника.
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Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону, 
као и аутоматска казна после добијених 4, 6, 8 итд. опомена на пр-
венственим утакмицама, односно после сваке друге опомене до-
бијене на куп утакмици.

Аутоматска казна забране играња једне првенствене или куп 
утакмице настале после сваког искључења, издржава се на првој 
наредној првенственој или куп утакмици. 

Аутоматска казна забране играња утакмице, настала опоменама 
и добијена на првенственим утакмицама, издржава се само на пр-
венственој утакмици. 

Опомене се посебно рачунају у такмичењу Супер лиге, а посеб-
но за Прву лигу, друге такмичарске лиге и фудбалски Куп Србије. У 
случају да играч у току исте такмичарске сезоне пређе у други клуб, 
изречене опомене, као ни аутоматска казна због добијених 4, 6, 8. 
итд. опомена се не преноси, осим када играч пређе у клуб исте лиге. 

Аутоматску казну забране играња насталу опоменама и добије-
ну у првенственој утакмици играч издржава на првој наредној првен-
ственој утакмици. Након оствареног бонуса од 4 (четири) опомене и 
паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваке 
наредне парне опомене. 

Уколико дисциплински орган у поступку утврди да играч који је 
искључен није учинио прекршај због којег је искључен, укинуће сус-
пензију и обуставити дисциплински поступак против тог играча. 
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Члан 19.

Играч који истовремено наступа за тим старије узрасне катего-
рије, аутоматску казну забране играња издржава само у тиму у којем 
је добио парне опомене. 

Ако играч прерасте категорију, казну издржава у тиму наредне 
категорије.

Наступ играча под аутоматском казном је дисциплински прекр-
шај за који се узимају на одговорност: играч, овлашћени представ-
ник клуба на утакмици и клуб.

Клубови су дужни да воде евиденцију опоменутих играча.

Дисциплински органи такође воде евиденцију опоменутих игра-
ча, региструју опомене у својој евиденцији, објављују их путем служ-
беног саопштења и контролишу извршење аутоматске казне.

Члан 20.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп 
утакмице играч није издржао ако је његов тим утакмицу предао без 
борбе (пар форфе), као и ако није наступио на утакмици која је пре-
кинута пре истека најмање 80% времена које је Правилником о 
фудбалским такмичењима предвиђено за ту утакмицу.

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (пар форфе) или је 
утакмица поништена и одређено њено поновно одигравање, као и 
уколико је утакмица прекинута кривицом противничког тима и регис-
трована службеним, или постигнутим резултатом као повољнијим, 
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издржао је аутоматску казну забране играња једне првенствене или 
куп утакмице.

 Ако је утакмица поништена и одређено њено поновно одигра-
вање, добијене опомене са поништене утакмице биће поништене.

Члан 21.

Играч који издржава аутоматску казну, не може се налазити на 
списку играча који се уписује у записник утакмице. 

Уколико се такав играч налазио у записнику утакмице, сматраће 
се да на тој утакмици није издржао аутоматску казну, без обзира да 
ли је или није улазио у игру. 

Члан  22.

Играч који добије једну опомену на првенственој утакмици и јед-
ну опомену на куп утакмици, има право играња на првенственим, 
односно Куп утакмицама, док не добије другу  опомену у првенству, 
односно, Куп такмичењу.

Играч који долази из вишег ранга такмичења са две или више 
опомена, а у претходном клубу није издржао казну, аутоматски нема 
право наступа на првој наредној утакмици (првенственој или куп) у 
новом клубу, а преостале опомене се бришу. 

Играч који треба да издржава и казну забране играња одређеног 
броја првенствнеих и куп утакмица и аутоматску казну, прво издржа-
ва казну забране играња одређеног броја првенствених и куп утак-
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мица, у складу са члановима 11. и 13., а затим аутоматску казну, у 
складу са члановима 8, 19, 20. и 21. овог Правилника, и нема право 
да бира утакмицу на којој ће издржати аутоматску казну из члана 18. 
став 6.  Правилника, уколико је на истој утакмици искључен и добио 
парну опомену.

Ако играч на утакмици добије опомену и на истој буде искључен 
због добијања друге  опомене, играч се дисциплински кажњава због 
искључења, а опомене се не евидентирају.

Забрана вршења функције

Члан 23.

Казна забране вршења функције не може бити мања од месец 
дана ни већа од две године, а изриче се на пуне месеце и године. 
Изузетно, за прекршаје везане за узимање недопуштених стимула-
тивних средстава, казна забране вршења функције може се изрећи 
у трајању дужем од 2 године, али највише до 4 године. 

Лице кажњено овом врстом казне не може обављати функцију за 
коју је изречена дисциплинска мера у било ком органу клуба, удру-
жења, савеза, на утакмици и др. нити заступати клуб или организа-
цију у било којој функцији за све време трајања казне.

Зависно од функције коју кажњено лице обавља, ова казна обух-
вата и: 

- забрану уласка у свлачионицу или приступа клупи за резерв-
не играче,
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- забрану уласка у просторије клуба или савеза, 

- забрану уласка на стадионе, односно, игралишта

- забрану играња.

Казна забране вршења функција обухвата и забрану играња.

Забрана одигравања пријатељских утакмица у иностранству

Члан 24.

Казна забране одигравања пријатељских утакмица у иностран-
ству не може бити краћа од три месеца, ни дужа од једне године.

За време трајања казне из претходног става, играчи и функцио-
нери тог клуба не могу гостовати у иностранству у било којој функ-
цији у вези са фудбалским спортом.

Играчи кажњеног клуба могу једино наступати као чланови 
фудбалских репрезентација Србије.

Забрана одигравања утакмица на одређеном стадиону, од-
носно,  игралишту

Члан 25.

Казна забране одигравања утакмица на одређеном стадиону, 
односно,  игралишту или стадионима, односно, игралиштима од-
ређеног подручја не може бити мања од месец дана, ни већа од го-
дину дана.
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Уместо забране одигравања утакмица на одређеном стадиону, 
односно, игралишту или стадионима, односно, игралиштима од-
ређеног подручја у трајању до три месеца, може се изрећи забрана 
одигравања одређеног броја утакмица при чему забрана одигра-
вања у трајању од једног месеца повлачи забрану одигравања  две 
утакмице.

Казна по овом члану се односи на првенствене и куп утакмице и 
само за онај тим који је проузроковао доношење такве казне.

Дисциплински орган својом одлуком одређује подручје на које се 
примењује забрана: стадион, односно, игралиште на коме се дого-
дио инцидент или стадиони, односно, игралишта која се налазе на 
територији односне општине   града или стадиона, односно, игра-
лишта удаљена од места прекршаја најмање 30 километара најбли-
жим путним правцем категорисаног пута. 

Одигравање утакмица на свом  стадиону,  
     односно, игралишту без присуства публике и забрана  
     присуства навијача на утакмицама када клуб гостује

Члан 26.

Казна одигравања утакмица на свом стадиону, односно, игра-
лишту без присуства публике утврђује се и издржава на начин 
утврђен ст. 1, 2. и 3. члана 25.  овог Правилника.

На утакмицама које се због казне изречене клубу, играју без при-
суства публике, могу бити присутни: делегат и судије утакмице; са 
по 75 чланова, укључујући играче који су пријављени у записнику 
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утакмице и остала службена лица која се, у складу са одговарајућим 
пропозицијама такмичења, налазе на клупама за резервне играче; 
дежурни лекар, 2 -3 болничара са носилима и возач дежурних сани-
тетских кола; потребан број полицајаца и 4 редара; чланови одгова-
рајућих техничких служби (електрично осветљење, водоинстала-
ције, против пожарна заштита и сл.) с тим што делегат одобрава 
потребан број ових лица; дечаци   сакупљачи лопте; представници 
средстава информисања (штампа, радио и телевизија) са уредним 
акредитацијама.

Казна забране играња без присуства публике не може бити изре-
чена за више од 6 утакмица на којима кажњени клуб наступа као 
домаћин, било првенствених или куп. 

Казна забране присуства навијача на утакмицама када клуб гос-
тује изриче се у распону од 1 – 6 утакмица и односи се на све утак-
мице које су у надлежности ФС Србије.

Казна из става 4. овог члана подразумева да клуб на који се каз-
на односи не може организовано водити навијаче на гостовања, као 
и да навијачима клуба који је кажњен, а  који су дошли у сопственој 
организацији, неће бити омогућен улаз на стадион где се утакмица 
игра.

Изузетно од правила прописаних ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана Пра-
вилника, дисциплински орган који својом одлуком изриче казну про-
писану овим чланом Правилника, може у својој одлуци навести, да 
упркос изреченим забранама присуства публике, тј. навијача, особе 
женског пола и ђаци оба пола узраста основних школа, који на утак-
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мице долазе у пратњи мајки, а свој статус школараца доказују ђач-
ком књижицом при уласку на стадион, односно игралиште, могу 
присуствовати утакмицама које се одигравају без публике.       

Одузимање бодова и негативни бодови

Члан 27.

Казна одузимања бодова може да износи до девет бодова.

Клуб кажњен одузимањем бодова губи одређени број бодова од 
оних које је освојио до изрицања казне. Уколико клуб до изрицања 
ове казне није освојио довољан број бодова да би се казна могла 
применити, ови бодови ће се одузети од оних које клуб освоји до 
краја текуће такмичарске сезоне. Ако ни до тада не освоји довољан 
број бодова, тада ће остатак неизвршене казне пренети у наредну 
такмичарску сезону.

Казна одузимања бодова односи се на онај тим који је проузро-
ковао доношење такве казне.

Казна из става 1. овог члана не може се изрећи за прекршаје 
учињене у куп такмичењу. У таквим случајевима изриче се новчана 
казна. 

Члан 28.

Казна негативних бодова може износити до девет бодова.

Клуб кажњен овом казном губи одређени број бодова које освоји 
у наредној такмичарској сезони. 
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Казна из става 1. овог члана не може се изрећи за прекршаје 
учињене у куп такмичењу. У таквим случајевима изриче се новчана 
казна. 

Уколико кажњени клуб у наредној такмичарској сезони не освоји 
онолики број бодова колико износи казна, остатак казне неће издр-
жавати.

Члан 29.

Казна одузимања бодова и негативних бодова примењује се са-
мо за прекршаје који су изричито наведени у посебном делу овог 
Правилника, и то у првом реду се примењују казне одузимања бодо-
ва. Изузетно, уколико казна одузимања бодова, с обзиром на постиг-
нути пласман на табели, не постиже сврху казне, изрећи ће се казна 
негативних бодова. 

Казна одузимања бодова и казна негативних бодова примењује 
се само на редовно првенство, које се игра по бод систему, а не и на 
квалификационе утакмице које се играју по бод систему.

Кажњавање клуба и његових тимова

Члан 30.

Казна за клуб може се односити на цео клуб заједно са свим 
тимовима, или на одређени тим   сениора, омладинаца, кадета, пио-
нира и петлића   који је учинио прекршај, што дисциплински орган 
утврђује одлуком о казни.
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Када је по овом Правилнику кажњен тим, онда се односи на онај 
тим који је играо утакмицу када је прекршај извршен.

Враћање у нижи степен такмичења

Члан 31.

Казна враћања у нижи степен такмичења подразумева враћање 
у нижи степен такмичења.

Уколико је клуб по основу постигнутих такмичарских резултата 
већ испао из такмичења, односно из пласмана на табели произила-
зи да несумњиво напушта ту лигу, казниће се враћањем у још нижи 
степен такмичења.

Казна враћања у нижи степен такмичења се спроводи по правос-
нажности одлуке. Ако је такмичење у току, кажњени клуб   тим остаје 
ван такмичења до следеће такмичарске сезоне.

Искључење из клуба

Члан 32.

Играч или функционер, кажњен искључењем из клуба, губи 
својство члана клуба, те у име тог клуба не може више никада и 
нигде наступати у вези са фудбалским спортом.

Одлуку о искључењу из клуба доноси дисциплински орган клуба 
на основу прописа односног клуба.

Одлуку о искључењу из клуба објављује се у Службеном листу 
ФСС „Фудбал“.
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Дисквалификација из текућег такмичења и /или  
     искључења из будућих такмичења

Члан 33.

Казна дисквалификације из текућег такмичења подразумева ис-
кључење клуба из лиге у којој се такмичи у текућем првенству. 

Казна дисквалификације спроводи се по правоснажности одлу-
ке. 

Казна дисквалификације из текућег првенства примењиваће се 
у складу са одредбама чл. 30. овог Правилника. 

Члан 34.

Казна искључења из фудбалских такмичења подразумева 
враћање клуба у два ранга нижи степен такмичења или најнижи сте-
пен такмичења или забрану учешћа клуба у будућим такмичењима 
у одређеном временском периоду, али не дужем од две такмичарске 
сезоне. 

Казна искључења из будућег такмичења примењиваће се у скла-
ду са одредбама чл. 30. овог Правилника. 

Искључење из фудбалске организације

Члан 35.

 Казна искључења из фудбалске организације изриче се за 
изразито тешке повреде дисциплинског и спортског владања пред-
виђене овим Правилником. 
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Лице кажњено овом врстом казне брише се из чланства фудбал-
ске организације и не може обављати никакву фудбалску функцију . 

О казни из претходног става извештава се надлежни терито-
ријални савез или ФС града Београда. 

Забрана регистрације и трансфера играча 

Члан 36. 

Забрана регистрације и трансфера играча значи да кажњени 
клуб у одређеном временском периоду не може регистровати нове 
играче и не може предузимати било какве радње у TMS систему које 
се односе на трансфер нових играча.

Приликом доласка играча професионалаца из инострансва клу-
бовима је забрањено да предузимају било какве радњe у TMS сис-
тему, односно не могу уносити било какве податке о трансферу док 
је на снази забрана изречена клубу.

Забрана регистрације и трансфера играча може се изрећи за 
период од једног до три месеца и примењује се само у периоду када 
би клуб могао регистровати нове играче. 

Ова казна не односи се на прву регистрацију играча. 

У случају да је ова казна изречена због прекршаја који се односи 
на непоштовање обавеза, дисциплински орган може укинути казну 
ако клуб починилац за време издржавања казне испуни своју обаве-
зу.
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Одмеравање казне 

Члан 37.

Приликом одмеравања казне учиниоцу дисциплинског прекр-
шаја морају се узети у обзир све олакшавајуће и отежавајуће окол-
ности, које постоје у конкретном случају, а нарочито: тежина учиње-
ног дисциплинског прекршаја и његове последице, степен одговор-
ности дисциплинског прекршиоца, побуде из којих је прекршај 
учињен, раније понашање и држање дисциплинског прекршиоца 
после извршеног дисциплинског прекршаја и друге околности које 
се односе на личност учиниоца.

Уколико се утврде посебно олакшавајуће околности, или ако се 
ради о играчу омладинцу, кадету, пиониру, или петлићу, може се из-
рећи и блажа казна, по општим правилима о ублажавању казне.

Члан 38. 

За учињени прекршај учиниоцу се може изрећи кумулативна каз-
на која се по овом Правилнику може изрећи за тај прекршај, с тим 
што једна од казни може бити и условна.

Ако је учињено више прекршаја, утврдиће се претходно висина 
казне за сваки прекршај и изрећи јединствена казна, која не може 
прећи двоструку висину најтеже утврђене казне. 

Ако починилац учини прекршај за време док већ издржава казну 
за раније учињени прекршај, изрећиће се јединствена казна за врсте 
прекршаја, узимајући пре изречену казну као већ утврђену. Казна 
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или део казне коју је починилац већ издржао урачунаће се у изрече-
ну јединствену казну. 

Ублажавање казне

Члан 39.

Дисциплински орган може одмерити казну испод границе пропи-
сане Правилником или применити блажу врсту казне:

а) када је Правилником предвиђено да се може блаже казнити 
(напр. код покушаја);

б) када утврди да постоје особито олакшавајуће околности које 
указују да се ублаженом казном може постићи сврха кажњавања.

Када постоје услови за ублажавање казне уместо казне прописа-
не за прекршај изриче се казна испод границе прописане правилним 
или  прва претходна блажа казна   према члану 7. овог Правилника.

Одлагање извршења казне

Члан 40.

Дисциплински орган може учиниоцу дисциплинског прекршаја 
одредити да се изречена дисциплинска казна неће извршити, ако 
учинилац дисциплинског прекршаја за време које утврди дисциплин-
ски орган (време проверавања), а које не може бити краће од једне 
године нити дуже од три године, не учини нови дисциплински прекр-
шај.
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У оквиру опште сврхе изрицања дисциплинских казни, дис-
циплински орган ће меру одлагања извршења дисциплинске казне 
(условна казна) изрећи онда када процени да ће иста довољно ути-
цати на починиоца дисциплинског прекршаја да више не чини нове 
дисциплинске прекршаје. 

Члан 41.

За све дисциплинске казне може се изрећи условна казна, осим 
за казне: 

- опомена,

- употреба недозвољених стимулативних средстава.

Ако починилац дисциплинског прекршаја у остављеном периоду 
(време проверавања), учини нови прекршај, дисциплински орган ће 
опозвати условну казну и одлучити да се изречена казна изврши уз 
изрицање дисциплинских санкција за нови прекршај. 

Тежи случај

Члан 42.

Као тежи случајеви дисциплинских прекршаја за које дисциплин-
ски органи могу учиниоцу изрећи строжију казну, сматрају се они 
прекршаји при којима је учинилац поступио са нарочитом одлучно-
шћу, упорношћу или безобзирношћу, или је прекршај произвео наро-
чито тешке последице, или је учињен под нарочито тешким околнос-
тима.
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Члан 43.

Дисциплински орган може изрећи строжију казну од прописане 
учиниоцу који је раније кажњаван за прекршај.

Кад се ради о учиниоцу који је раније два или више пута био 
кажњаван за прекршаје учињене са умишљајем (повратник), када 
између раније одлуке и нове одлуке о казни није протекао дужи рок 
од године дана и када код прекршајног учиниоца постоји склоност за 
вршење прекршаја, дисциплински орган може пооштрити казну учи-
ниоцу до двоструке мере прописане казне.

Застарелост

Члан 44.

Нико не може бити кажњен, нити се поступак може покренути 
против извршиоца прекршаја, ако је пријава поднета:

• шест месеци после извршеног прекршаја, изузев

• за прекршаје у вези са међународним утакмицама, награђи-
вањем играча професионалаца и закључивањем њихових уговора, 
повредама аматеризма, наговарањима и подмићивањем и пру-
жањем нетачних података у вези са регистрацијом играча, протеком 
рока од једне године, 

• пет година за употребу недозвољених стимулативних сред-
става,

• пет година због неизвршења одлука надлежних фудбалских 
органа.
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Пријаве за покретање дисциплинског поступка, због неизвр-
шења коначних одлука органа савеза, подносе се у року од шест 
месеца од дана пријема коначне одлуке.

Застарелост за покретање дисциплинског поступка почиње да 
тече од дана када је прекршај учињен.

Ако је прекршај трајао одређено време застарелост почиње та 
тече од дана када је прекршај завршен. 

Застарелост се прекида сваком радњом надлежног дисциплин-
ског органа предузете ради вођења дисциплинског поступка. 

Застарелост вођења дисциплинског поступка наступа у сваком 
случају када протекне двапут онолико времена на колико је одређе-
на застарелост покретања дисциплинског поступка. 

За намештање утакмица, за повреду или угрожавање интегрите-
та фудбалских утакмица или такмичења, мито или корупцију, не 
постоји застарелост.

Члан 45. 

Казна се не може извршити након што протекне више од 5 годи-
на од дана коначности одлуке о кажњавању. 

Брисање казне

Члан 46.

Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен опоменом, па 
у року од шест месеци не учини нови дисциплински прекршај, сма-
траће се да није кажњаван.
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Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен новчаном 
казном или временском казном до шест месеци или забраном иг-
рања одређеног броја утакмица, па у току од две године од издржа-
не или ублажене казне не учини нови дисциплински прекршај, сма-
траће се да није кажњаван.

Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен временском 
казном преко шест месеци или одузимањем бодова, односно нега-
тивним бодовима, па у року од три године од издржане или ублаже-
не казне не учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да није 
кажњаван.

Казна забране вршења функције и казна враћања у нижи степен 
такмичења не бришу се из казнене евиденције.

Члан 47.
Правоснажне одлуке о казни уписују се у регистар казни, а за 

играче и у њихову фудбалску легитимацију.

Регистар казни води дисциплински орган.

Правоснажне одлуке о казнама забране вршења функције, а за 
функционере и одлуке о временској казни преко шест месеци, дос-
тављају се Фудбалском савезу Србије.

Дејство дисциплинских одлука

Члан 48.

 Одлуке свих надлежних дисциплинских органа фудбалске 
организације делују унутар целе фудбалске организације, а одлуке 
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дисциплинских органа клубова, уколико нису потврђене по одредба-
ма овог Правилника од стране надлежног дисциплинског органа 
фудбалске организације, делују само у оквиру односног клуба.

Потврђивање клупске казне

Члан 49.

Одлука о казни коју изрекне клуб делује само у оквиру клуба.

Да би одлука о казни коју изрекне клуб деловала у оквиру целе 
фудбалске организације, клуб је дужан да, у року од осам дана од 
коначности одлуке, одлуку о казни достави надлежном првостепе-
ном дисциплинском органу ФС Србије уз доставу целокупне доку-
ментације материјала за потврду изречене казне.

Ако дисциплински орган ФС Србије, након разматрања целокуп-
не документације, потврди изречену казну, онда она делује као сва-
ка друга дисциплинска казна изречена од надлежног дисциплинског 
органа.

На одлуку дисциплинског органа ФС Србије о потврђивању или 
одбијању потврђивања клупске казне, жалба није допуштена.

Надлежни дисциплински орган ФС Србије не може потврдити 
казну коју је изрекао клуб по завршетку последње првенствене утак-
мице одговарајуће такмичарске сезоне.

Дисциплински орган ФС Србије, у случају, ако је извршилац учи-
нио неки од прекршаја садржаних у овом Правилнику, повешће по 
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службеној дужности дисциплински поступак против извршиоца без 
обзира да ли се по томе прекршају води поступак у оквиру клуба.

Прекршаји на међународним утакмицама

Члан 50.
Играч искључен на утакмици која се игра у оквиру међународних 

такмичења одговара по прописима међународне организације која 
спроводи то такмичење.

Играч из става 1. овог члана, уколико посебном одлуком, дис-
циплинског органа ФСС, није суспендован или кажњен, има право 
наступања на пријатељским, куп и првенственим утакмицама до-
маћег првенства.

За прекршаје које играч, функционер, стручни и технички руково-
дилац, клуб и стручни радник   тренер или судија, учине на прија-
тељској међународној утакмици у земљи или иностранству, дис-
циплинске мере предузимају дисциплински органи оног фудбалског 
савеза општине   подручја   покрајине и ФСС, који је у складу са од-
редбама Правилника о фудбалским такмичењима надлежан за одо-
бравање одигравања односне утакмице.

Одговорност клубова за рад функционера

Члан 51.

За све прекршаје које изврше чланови органа управљања клуба 
други функционери клуба, као представници својих клубова, одго-
ворност могу сносити и сами клубови.
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III   ПОСЕБНИ ДЕО

1. Општи прекршаји

Опомена

Члан 52.

Играч који на првенственим и куп утакмицама у току једне такми-
чарске сезоне добије парне опомене аутоматски је кажњен и нема 
право наступања на првенственој, односно куп утакмици, у складу 
са чл. 18, 19. и 20. овог Правилника.

Играч професионалац, поред аутоматске казне из става 1. овог 
члана, за сваку непарну опомену биће кажњен новчаном казном, 
чију висину утврђује Извршни одбор ФСС својом одлуком пре почет-
ка такмичарске сезоне.

Под  опоменом у смислу овог Правилника сматрају се све опо-
мене које судија утакмице, примењујући Правила фудбалске игре, 
показивањем жутог картона, изрекне играчима и заменицима који 
наступају, а уписаним у записник утакмице, од првог до последњег 
минута утакмице одигране у пуном трајању (укључујући и продужет-
ке и извођење удараца за добијање победника) или прекинуте пре 
истека времена предвиђеног Правилима фудбалске игре.

Судија је дужан да делегату утакмице пријави сваку опомену коју 
је изрекао на утакмици, а делегат да их упише у записник утакмице, 
а ако се то пропусти, опомене, после спроведеног поступка, уписаће 
надлежни дисциплински орган.
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Када се после проведеног поступка опомена упише по претход-
ном ставу, сматра се као да је била уписана у моменту сачињавања 
записника.

Одговорна лица   судија, делегат, овлашћени представници клу-
бова   и њихови клубови, због прекршаја из става 4 овог члана биће 
узети на дисциплинску одговорност по одредбама овог Правилника.

Члан 53.

Новчаном казном казниће се клуб у чијем су тиму на истој утак-
мици:

- опоменута најмање петорица играча,

- искључена најмање три играча, или

- када више играча заједно прети или врши притисак на судије 
утакмице.

Судија и/или делегат утакмице обавезни су да понашање из ста-
ва 1, алинеје 3 овог члана упишу у записник утакмице и своје из-
вештаје са утакмице

Неспортско понашање

Члан 54.

Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког 
тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских орга-
низација и гледаоцима, за време игре, после игре на игралишту или 
ван њега,  а у вези са фудбалским спортом, казниће се:
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а)  Играчи:

 1. опоменом,

 2. новчаном казном,

 3. забраном играња од 1 - 4 утакмице.

б)  Фудбалски радници:

 1. новчаном казном,

 2. забраном вршења функције од 3 до 12 месеци.

в) Тренери:

 1. опоменом

 2. новчаном казном

 3. забраном вршења функције или забраном обављања дуж-
ности од 1-4 утакмице

4. забраном вршења функције од 3 до 12 месеци.

Под неспортским понашањем подразумева се: псовање, пљу-
вање, непристојни гестови, приговарање и пркошење одлукама су-
дије и наређењима руководства фудбалских организација и функ-
ционера који врше одређену дужност, као и изазивање играча свог 
и противничког тима, функционера и гледалаца речима, покретима 
и гестовима, као и све оне радње које могу шкодити угледу фудбал-
ског спорта.
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Груба игра

Члан 55.

Играч који грубо игра казниће се:

• забраном играња од 2 - 6 утакмица, а у тежем или поновље-
ном случају, казниће се

• забраном играња до шест месеци

Под грубом игром подразумева се супротно постојећим правили-
ма фудбалске игре долажење у непосредни додир са противничким 
играчима, као и стартовање с обе ноге, подметање ђона, саплитање 
противника иза леђа, неизбегавање повреде противника, односно 
прекорачење самозаштите и сл.

Погибељна игра

Члан 56.

Играч који игра погибељно, а ненанесе повреду противничком 
играчу, казниће се:

• забраном играња од 4 - 8 утакмица, а у тежем или поновље-
ном случају, казниће се

• забраном играња од 6 месеци до једне године

Ко игра погибељно па повреди противничког играча, казниће се

• забраном играња у времену од 6 месеци до 2 године, 
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Под погибељном игром подразумева се таква игра код које као 
последица може или је наступило трајно или за дуже време онеспо-
собљавање противничког играча.

За покушај ће се казнити.

Физички напад

Члан 57.

Играч који удари свог или противничког играча за време утакми-
це, казниће се:

• забраном играња од 4 - 8 утакмица, а у тежем или поновље-
ном случају

• до једне године.

За покушај ће се казнити.

Члан 58.

Играч који физички нападне свога или противничког играча за 
време утакмице на игралишту или ван игралишта, а у вези са 
фудбалским спортом, казниће се:

• забраном играња од 6 - 12 утакмица,

• забраном играња у трајању од три месеца до годину дана, а 
у тежим случајевима када се утврди да је играч нанео или је имао 
намеру да нанесе тежу повреду, казниће се:
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• забраном играња у трајању од 6 месеци до 2 године, или

• забраном вршења  било какве активности која је у вези са 
фудбалом.

За покушај ће се казнити.

Члан 59.

Играч који физички нападне судију, члана и представника 
фудбалске организације и клуба на игралишту или ван игралишта у 
вези са фудбалским спортом, казниће се:

• забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана, а 
у поновљеном или тежем случају када се утврди да је играч нанео 
или је имао намеру да нанесе тежу повреду, казниће се:

• забраном играња у трајању од годину дана до две године, или

• забраном вршења било какве активности кoја је у вези са 
фудбалом.

За покушај ће се казнити.

Члан 60.

Играч који физички нападне гледаоце за време игре или после 
завршене утакмице, казниће се:

• забраном играња до годину дана

За покушај ће се казнити.
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Члан 61.

Фудбалски радник који физички нападне играча,судију, функцио-
нера противничког клуба или гледаоце, казниће се:

• забраном вршења функција од шест месеци до годину дана, 
а ако физички нападне представника фудбалске организације, де-
легата утакмице или судију, казниће се:

• забраном вршења функције у трајању од годину дана до две 
године.

За покушај ће се казнити.

Неидентификовани починиоци

Члан 62.

Када се у покренутом дисциплинском поступку не може утврдити 
ко је учинио  прекршај из чл. 60. и 61., али је утврђено из кога је 
клуба, новчаном казном казниће се клуб којем починилац/оци при-
пада/ју.

Слаба организација утакмице и нереди на игралишту

Члан 63.

Клуб који не организује утакмицу у складу са прописима ФСС,  
казниће се:

• опоменом,

• новчаном казном,
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Члан 64.

Клуб организатор утакмице на чијем се игралишту, било да је 
власник или корисник игралишта, у вези са утакмицом пре, за време 
или после утакмице догоде нереди, а утврди се да није предузео 
мере да их спречи, или да их није предузео у довољној мери, као и 
гостујући клуб чији навијачи  изазову или учествују у нереду, казниће 
се:

• новчаном казном. 

• одигравањем 1 до 6 утакмица на свом игралишту без прису-
ства публике

• забраном одигравања од две до дванаест утакмица на свом 
игралишту или свим игралиштима одређеног подручја.

• забраном присуства навијача на утакмицама када клуб гос-
тује од 1 – 6 утакмица,

• дисквалификацијом из текућег такмичења у случају другог 
или вишеструког поновљеног случаја.

• одузимањем до 9 (девет) бодова.

Орган који руководи такмичењем може да суспендује игралиште 
за одигравање утакмица клуба из става 1. овог члана за време 
вођења поступка до доношења коначне одлуке водећи рачуна да тај 
поступак мора бити хитан.

Физички напад навијача било домаћег или гостујућег клуба на 
учеснике игре – играче, заменике, стручна, техничка или службена 
лица – судије и делегате и већи нереди гледалаца, на или око ста-
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диона, пре, за време или после утакмице, паљење и бацање за-
паљивих предмета, недопуштен улазак на игралиште – сматраће се 
прекршајем у смислу става 1 овог члана.

Члан 65.

Уколико  се због слабе организације, нереда и инцидената нане-
се  материјална штета противничком клубу или службеним лицима 
(оштећења опреме, одеће и обуће, крађа новца и опреме, оштећење 
приватних аутомобила, аутобуса противничког клуба и сл.), клуб   
организатор утакмице је дужан да надокнади све трошкове оштеће-
них, односно, гостујући клуб уколико је својим радњама проузроко-
вао штету домаћем клубу на утакмици и поводом утакмице.

Висину трошкова из претходног става овог члана, на образложе-
ни захтев оштећених, утврђује својом одлуком надлежни дисциплин-
ски орган.

Прекид игре, напуштање терена и неодигравање утакмице

Члан 66.

Ако се утакмица прекине кривицом једног или више играча, или 
једног тима, па игра не буде настављена, клуб чији су играчи скри-
вили прекид, казниће се:

• новчаном казном и

• одузимањем до 9 бодова, односно, до 9 негативних бодова.
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Играчи који су скривили прекид казниће се:

- забраном играња у трајању од 3 месеца до годину дана, а у 
тежим случајевима:

а) забраном играња од 6 месеци до две године, или 

б) искључењем из фудбалске организације.

Члан 67.

 Ако се тим на игралишту понео тако, да се услед насталих 
изгреда које је проузроковао, утакмица морала прекинути, казниће 
се:

• забраном одигравања утакмица на одређеном игралишту или 
одигравањем утакмица на свом игралишту без присуства публике 
игре у трајању до шест месеци, а у тежем или поновљеном случају, 
у трајању до годину дана, 

Ако је прекид уследио кривицом више играча, онда ће се ти иг-
рачи казнити:

• забраном играња до две године.

Члан 68.

Играч или фудбалски радник који наговара тим да из било којих 
разлога напусти терен или не започне одређену игру, казниће се:

• забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана, 
односно:
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• забраном вршења функција у трајању од шест месеци до 
једне године, а у поновљеном или тежем случају:

• забраном играња од једне до две године, односно

• забраном вршења било какве активности која је у вези са 
фудбалом.

Ако се прихвати наговарање и терен напусти до три играча, а 
остали наставе игру, играчи који су напустили терен, казниће се:

• забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана.

Ако терен напусте најмање четири играча, или тим не отпочне 
игру, казниће се за прекршај учињен у првенственим такмичењима: 

• играчи забраном играња у трајању од шест месеци до годину 
дана,

• а тим одузимањем од три до девет бодова, односно од три до 
девет негативних бодова.

за прекршај учињен у Фудбалском купу Србије: 

• играчи забраном играња у трајању од шест месеци до годину 
дана,

• а тим, односно клуб, новчаном казном, или искључењем из 
будућих такмичења. 

Члан 69.

Тим који неоправдано не наступи на утакмици сталног такми-
чења, казниће се:
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• одузимањем до девет бодова, односно до девет негативних 
бодова,

• у поновљеном (другом) случају, дисквалификацијом из те-
кућег такмичења.

Одустајање од такмичења

Члан 70.

Тим који неоправдано одустане од такмичења казниће се:  

• Враћањем у два ранга нижи степен такмичења, односно, у 
најнижи ранг такмичења ако је претходно био у непосредно вишем 
степену такмичења. 

• У тежем, или поновљеном случају, искључењем из будућих 
такмичења од једне до две такмичарске сезоне. 

Поред тога, клуб чији је тим неоправдано одустао од такмичења 
биће дужан да подмири трошкове које је проузроковао својим одус-
тајањем, а висину тих трошкова, на образложен захте оштећених 
страна, утврђује надлежни дисциплински орган.  

Неправилна наступања

Члан 71.
Играч који наступи на јавној утакмици:

• за клуб за који није регистрован,

• за свој клуб пре него што је стекао право наступања,
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• за први тим, односно, тим омладинаца, кадета, пионира и 
петлића, свога клуба, а одредбама Правилника о фудбалским 
такмичењима није имао право наступања,

• на утакмицама Фудбалског купа Србије у тиму у коме према 
одредбама Пропозиција овог такмичења није имао право насту-
пања,

• на пријатељској утакмици за други клуб, без дозволе свог клу-
ба

• без важећег лекарског прегледа или специјалног лекарског 
прегледа у смислу одредаба Правилника о фудбалским такмичењи-
ма или коме је од стране лекара забрањен наступ,

• који је у току дана већ наступио на једној утакмици,

• који се налази под суспензијом или казном, казниће се:

• новчаном казном, или 

• забраном играња од два месеца до годину дана, 

• одговорни функционер клуба новчаном казном или забраном 
вршења функције од четири месеца до годину дана,

• а клуб који је таквог играча ставио у тим казниће се:

• новчаном казном и

• одузимањем до девет бодова, или

• казном до девет негативних бодова, која ће се казна примени-
ти на онај тим (први тим, тим омладинаца, тим кадета, тим пионира  
и тим петлића)  у коме је тај играч наступио.
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Члан 72.

Ако клуб   тим који се налази под суспензијом или казном, насту-
пи на првенственој утакмици, на утакмици Фудбалског купа Србије, 
или на јавној пријатељској утакмици, казниће се:

• новчаном казном и

• одузимањем до девет бодова, или

• казном до девет негативних бодова, 

• дисквалификацијом из Фудбалског купа Србије.

Казне из алинеја 1,2, 3 и 4 претходног става овог члана, при-
мењују се на онај тим који је учинио прекршај.

Иста казна ће се применити и на онај клуб -  тим који наступи 
против суспендованог или кажњеног клуба - тима, уколико је благов-
ремено   најкасније 48 часова пре одигравања утакмице   обавештен 
о суспензији или казни противничког клуба - тима.

Фудбалски радник који обавља функцију, а налази се под суспен-
зојом или казном обављања функцију на првенственој утакмици, на 
утакмици Фудбалског купа Србије, или на јавној пријатељској утак-
мици, казниће се:

• новчаном казном

• казном забране вршења функције од шест месеци о годину 
дана, 

• а у тежем или поновљеном случају забраном вршења функ-
ције у трајању од две године.
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За покушај ће се казнити.

Недолазак на репрезентативне утакмице, тренинг и припре-
ме

Члан 73.

Играч који неоправдано не дође на припреме, тренинг или утак-
мицу фудбалских репрезентација Србије, покрајине или другог тери-
торијалног савеза, или их неоправдано напусти, казниће се:

• новчаном казном,

• забраном играња до 6 месеци

Играч или фудбалски радник који наговори играча да се не ода-
зове позиву за наступ на репрезентативној утакмици или за одлазак 
на тренинг и припреме, односно да напусти тренинг или припреме, 
казниће се:

• новчаном казном,

• забраном играња, односно вршења функција до годину дана, 
а ако је то ометање вршио клуб преко својих функционера или на 
други начин, казниће се:

• новчаном казном, 

• одузимањем до 9 бодова или казном до 9 негативних бодова,  
а казна ће се применити на онај тим у коме наступа играч који је 
учинио овај прекршај.
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Употреба недозвољених стимулативних средстава

Члан 74.

Као недозвољена средства у сматрају се медикаменти који се 
налазе на листи забрањених стимулативних средстава утврђеној од 
стране Антидопинг агенције Републике Србије.

У примени дисциплинских мера из ове области примењује се  
одредбе из Правилника о дисциплинским мерама и поступку њихо-
вог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила 
у ФСС.

Члан 75.

Клуб за који се утврди да су двојица његових играча користили 
недозвољена стимулативна средства, казниће се одузимањем до 9 
бодова или до 9 негативних бодова. 

Врбовање играча

Члан 76.

Ко обећањем новца или других материјалних погодности, супро-
тно важећим прописима наговара играча да дође у други клуб, каз-
ниће се:

Играч који наговара другог играча:

• забраном играња од шест месеци до две године,
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Фудбалски радник који наговара играча:

• забраном вршења функција од шест месеци до две године,

Посредник који наговара играча:

• забраном вршења функције од шест месеци до две године,

За покушај ће се казнити.

Играч који прихвати понуду:

• забраном играња од шест месеци до две године,

Клуб који регистрованог играча другог клуба, који не испуњава 
услове, за промену клуба, обећањем новца или на други начин, на-
говара да пређе у други клуб казниће се:

• одузимањем до девет бодова или до девет негативних бодо-
ва.

За покушај ће се казнити.

У поновљеном случају или извршењем обећања   примопредајом 
новца и других материјалних погодности, казниће се:

Играч који врши наговарање, играч који прихвати понуду и 
фудбалски радник који је учествовао у овом послу:

• забраном изграња у одређеном временском периоду,

• забраном вршења функције, а клуб:
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• враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем 
у најнижи ранг такмичења.

За покушај ће се казнити.

Наговарање, подмићивање, договарање и лажирање

Члан 77.

Играч, фудбалски радник, клуб који:

• наговара играче у директном контакту или преко другог лица 
да не игра по свом најбољем знању и да се не залаже за свој тим,

• обећава или пружа поклон, или другу материјалну погодност 
играчу у директном контакту, или преко другог лица да једну или 
више утакмица лажира, игра тако да послужи њему или другом клу-
бу,

• наговара, договара, обећава или пружа поклон или другу ма-
теријалну погодност играчу, функционеру клуба, судији или члану 
фудбалског руководства да лажира утакмицу, односно да учине 
нешто што је противно постојећим прописима, односно да не учине 
оно што су дужни да изврше према прописима фудбалске организа-
ције,

• прихвати понуду од стране играча, клуба, судије и функционе-
ра за било који од напред наведених примера, казниће се:

• играч   забраном играња од 6 месеци до две године,

• функционер клуба, судија и члан фудбалског руководства   за-
браном вршења функција од једне до две године,
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• клуб   одузимањем до девет бодова или казном до девет нега-
тивних бодова,

• враћањем у два ранга нижи степен такмичења или најнижи 
ранг такмичења.

За покушај ће се казнити.

У поновљеном или тежем случају, казниће се:

• играч   забраном играња најмање годину дана или забраном 
обављања било какве активности која је у вези са фудбалом,

• функционер клуба, судија и члан фудбалског руководства   за-
браном вршења функција две године или забраном вршења било 
какве активности у вези са фудбалом.

За покушај ће се казнити.

Прекршаји аматерских принципа

Члан 78.

Играч аматер који је примио материјално-финансијску накнаду 
од клуба за играње фудбала у том клубу, казниће се:

- забраном играња од три месеца до годину дана.

Фудбалски радник, или функционер клуба који играчу из прет-
ходног става за играње фудбала, даје материјално-финансијску 
накнаду, казниће се:
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- забраном обављања функције од три месеца до годину дана.

Клуб који играчу из става 1 овог члана даје материјално.финан-
сијску накнаду за играње фудбала у том клубу, казниће се:

- новчаном казном.

У тежим случајевима, казниће се:

а) играч – од шест месеци до године дана забране играња,

б) фудбалски радник, или функционер клуба – забраном оба-
вљања функције од шест месеци до годину дана,

в) клуб – одузимањем до шест бодова или до шест негативних 
бодова

 За покушај ће се казнити.

Непоштовање Одлуке о етичком кодексу и стандардима  
      понашања чланова Фудбалског савеза Србије

Члан 79.

Фудбалски радници на које се односи Одлука о етичком кодексу 
и стандардима понашања чланова ФСС, који прекрше неку од од-
редби Одлуке, а то не представља неки други прекршај утврђен у 
овом Правилнику, казниће се:

- играч – новчаном казном, или забраном играња до шест ме-
сеци,
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- фудбалски радник – новчаном казном, или забраном оба-
вљања функције до шест месеци.

У поновљеном или тежем случају, казниће се:

- играч – од три месеца до годину дана забране изграња,

- фудбалски радник – најмање од три месеци до годину дана 
забране обављања функција, или исклључењем из фудбалске орга-
низације.

Учешће у нерегуларности

Члан 80.

Играч, фудбалски радник, клуб, судија или други учесник на утак-
мици или такмичењу који:

• на било који начин захтева или учествује у нерегуларности 
утакмице или такмичења, или стимулише играче свог, или других 
клубова, тако да те активности проузрокују штету или корист свом 
или другом клубу, или другом клубу или на други начин повреди про-
писе фудбалске организације или Правила фудбалске игре или 
такмичења у вези са регуларности, укључујући и покушај учешћа у 
нерегуларности, казниће се:

• играч   забраном играња од 6 месеци до 2 године,

• фудбалски радник, судија или други учесник на утакмици или 
такмичењу   забраном вршења функције од 1 до 2 године или забра-
ном вршења било какве активности у вези са фудбалом.
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• клуб   одузимањем до девет бодова или казном до девет нега-
тивних бодова,

• клуб   враћањем у два ранга нижи степен такмичења или 
враћањем у најнижи степен такмичења, а у тежем или поновљеном 
случају искључењем из будућих такмичења једне или две такми-
чарске сезоне.

Члан 81.

 Клуб, функционер и сви други чланови фудбалске организа-
ције који на неспортски и нерегуларан начин   притиском, претњом 
или на други начин утичу на службена лица или противничку екипу 
ради освајања бодова на недозвољен начин, казниће се:

• клуб   одузимањем до 9 бодова, односно, до 9 негативних бо-
дова, 

• функционер клуба и други чланови фудбалске организације   
забраном вршења функције најмање 1 годину или забраном вр-
шења било какве активности у вези са фудбалом.

За покушај ће се казнити.

Члан 82.

Клуб и фудбалски радници из чл.6, ст.1 тачка б), в.) и г.) овог 
Правилника, који на званичној утакмици изведу састав без већег 
броја стандардних играча, који нису повређени, болесни или кажње-
ни, а у циљу да другој екипи омогући да на нерегуларан начин дође 
до бодова, казниће се:
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• клуб   одузимањем до девет бодова или казном девет негатив-
них бодова,

• фудбалски радници   забраном вршења функције до 1 године.

У поновљеном или тежем случају:

• клуб   враћањем у два ранга нижи степен такмичења или 
враћањем у најнижи ранг такмичења

• фудбалски радници   забраном вршења функције најмање 1 
годину.

Члан 83.

Клуб и фудбалски радници из чл.6, ст.1 тачка б), в.) и г.) овог 
Правилника, за које надлежни органи УЕФА доставе ФС Србије пи-
сану информацију о томе да су својим чињењем или нечињењем 
угрозили или повредили интегритет фудбалских утакмица или 
фудбалског такмичења, казниће се:

• клуб   опоменом, за добијање прве информације од УЕФА,

• клуб - новчаном казном, за добијање друге информације од 
УЕФА,

• клуб - одузимањем до девет бодова или казном до девет не-
гативних бодова, за добијање треће информације од УЕФА,

• клуб - дискфалификацијом из такмичења у трајању од једне 
до три такмичарске сезоне. 

• фудбалски радници   опоменом, за добијање прве информа-
ције од УЕФА,
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• фудбалски радници   новчаном казном или забраном вршење 
било какве активности која  

је у вези са фудбалом у трајању до шест месеци, за добијање 
друге информације од 

• УЕФА,

• фудбалски радници   забраном вршење било какве активнос-
ти која  је у вези са 

фудбалом трајању од шест месеци до две године, за добијање 
треће и сваке наредне информације од УЕФА.

Омаловажавање одлука

Члан 84.
Играч, или фудбалски радник који извргава руглу одлуке дис-

циплинског органа ФСС, или територијалног савеза, омаловажава 
их, исмејава, изјављује да их неће поштовати и не поштује их, каз-
ниће се:

- новчаном казном,

- забраном играња, или обављања функције до два месеца.

Вређање и клеветање

Члан 85.

Члан ФСС, играч, фудбалски радник, клуб, судија, стручни пос-
матрач – контролор суђења и делегат, који вређа, клевета или шири 
неистине о свом или било ком другом клубу, о свом или противнич-
ком играчу, фудбалском раднику било кога клуба или члана фудбал-
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ског руководства у било ком органу, судији или тренеру, или се на-
силно понаша, казниће се:

• играч   новчаном казном или забраном играња до шест месе-
ци,

• фудбалски радник   забраном вршења функција од шест месе-
ци до годину дана,

• судија – забраном суђења од једног до шест месеци

• клуб   новчаном казном или одузимањем до девет бодова или 
казном до девет негативних бодова.

У поновљеном или тежем случају, казниће се:

• играч   забраном играња од шест месеци до годину дана,

• фудбалски радник   од 1 до 2 године забране вршења функ-
ција,

• судија – забраном суђења од једног до шест месеци

• а клуб   одузимањем до девет бодова или казном до девет 
негативних бодова.

Члан 86.

Свако ко пре, за време или после утакмице јавно вређа људско 
достојанство неког лица или групе лица на било који начин, укљу-
чујући вређање по основу боје коже, расе, верске или етничке при-
падности, истиче симболе који означавају нетрпељивост,  или пока-
зује видове екстремистичке идеолошке пропаганде, казниће се:
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• играч: новчаном казном или забраном играња одређеног 
броја првенствених или куп утакмица

• фудбалски радник: новчаном казном или забраном вршења 
функција за одређено време

• клуб чији је члан учинио прекршај из претходног става каз-
ниће се новчаном казном или забраном одигравања утакмица на 
одређеном игралишту или свим игралиштима одређеног подручја.

Клуб чији навијачи, гестовима или писаним транспарентима 
вређају играче, клуб, савез, фудбалске раднике или гледаоце, по 
основу из става 1 овог члана, или истичу симболе из става 1 овог 
члана, казниће се:

- новчаном казном 

У тежим случајевима, уз новчану казну, може се изрећи казна 
играња до три утакмице на свом игралишту без присуства гледала-
ца. 

Давање изјава у средствима јавног информисања

Члан 87.

Играч, тренер, одговорни функционер клуба, члан руководства 
клуба и савеза, који даје изјаве у средствима јавног информисања о 
суђењу, казниће се:

- новчаном казном,



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 169ФУДБАЛ, 15.06.2017.

- забраном играња, односно, вршења функције у трајању до 
шест месеци,

- а у тежим случајевима до годину дана.

Прекршаји у вези са регистрацијом играча

Члан 88.

Играч, фудбалски радник или клуб који у вези са регистрацијом:

• изда бланко исписницу, односно прими исписницу,

• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке од значаја за пра-
вилно спровођење регистрације,

• преправља или уноси одређене податке у документа за ре-
гистрацију: фудбалску легитимацију, исписницу, потврду о брисању, 
уговоре ако је реч о играчима професионалцима,

• који се истовремено региструје за два или више фудбалских 
клубова

• који на било који други начин обмане свој или противнички 
клуб и фудбалско руководство у вези са регистрацијом од значаја за 
правилно спровођење регистрације и правилан наступ, казниће се:

• играч   забраном играња од шест месеци до две године,

• фудбалски радник   од једне до две године забране вршења 
функција,
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• а клуб са чијим је знањем извршена неправилна регистрација   
одузимањем до девет бодова, односно казном до девет негативних 
бодова која се примењује на онај тим за који је извршена неправил-
на регистрација.

Члан Комисије за регистрацију играча са чијим се знањем извр-
ши неправилна регистрација, казниће се:

• забраном вршења функција у трајању од једне до две године.

Члан 89.

 Играч који закључи уговор са приватним лицем мимо фудбал-
ске организације, те тако нарушава и ремети односе у организацији, 
као и клуб који овакве уговоре прихвати, казниће се:

• играч   забраном играња у трајању до 1 године,

• клуб   одузимањем до 9 бодова или казном до 9 негативних 
бодова.

Обмањивање и довођење у заблуду

Члан 90.

Играч, фудбалски радник или клуб који

• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке, или неовлашћено 
преправља одређене податке од значаја за правилан наступ и пра-
вилну регистрацију у записнику утакмице, фудбалској легитимацији, 
исписници, потврди о брисању и другим документима за регистра-
цију играча,
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• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке у записнику утак-
мице као овлашћени представник клуба на утакмици и тако обмане 
фудбалски орган у утврђивању чињеничног стања и предузимања 
одговарајућих мера,

• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке у вези са нормати-
вима о стручно педагошком раду који су од значаја за такмичење 
клуба у одговарајућем степену такмичења, 

• који злоупотреби своју почасну службену пропусницу или 
улазницу за бесплатно посећивање утакмица,

• који се лажно представи да је функционер клуба, удружења 
или савеза на одређеној утакмици, или 

• обмане и доведе у заблуду фудбалско руководство или клуб 
у било ком погледу, 

• одбије да прими одлуку у просторијама клуба и друге пошиљ-
ке упућене препорученом поштом на адресу становања од стране 
ФС Србије, територијалног савеза, или других клубова, а од Поште 
обавештен о писпећу поишиљке, казниће се:

• играч – забраном играња од шест месеци до годину дана,

• функционер   забраном вршења функција од једне до две го-
дине,

• а клуб   одузимањем до девет бодова, или казном до девет 
негативних бодова.

Кумулативно се за прекршај из овог члана може изрећи и новча-
на казна, а за фудбалске судије, контролоре и делегате и казна 
брисања са листе судија, контролора или делегата.
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За покушај ће се казнити.

Занемаривање обавеза

Члан 91.

Ко према фудбалским руководствима занемарује своје обавезе:

• недостављањем исписнице и легитимације када је по пропи-
сима фудбалске организације на то обавезан,

• неисплаћивањем или закашњењем у исплати накнада и 
трошкова судија и делегата и других обавеза из спортских односа,

• неплаћањем чланарине за клуб и играче,

• неподношењем делегату утакмице: фудбалских легитима-
ција, записника и других докумената предвиђених пропозицијама 
такмичења,

• непријављивањем или неблаговременим пријављивањем јав-
них утакмица и турнира,

• отежавањем рада фудбалских органа недостављањем или 
закашњењем одговора, исказа или извештаја, и 

• неизвршењем других дужности и обавеза које проистичу из 
правилника и других прописа фудбалске организације, казниће се:

• играч   забраном играња утакмица до два месеца,

• фудбалски радник   забраном вршења функција до шест месе-
ци,

• клуб   новчаном казном.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 173ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Члан 92.

Клуб који не почне утакмицу на време одговоран је за њен касни 
почетак, а да није у питању виша сила, казниће се: опоменом, нов-
чаном казном, одигравањем утакмица на свом стадиону, односно 
игралишту без присуства публике или одузимањем до 6 (шест9 бо-
дова.

Тренер клуба из става 1. овог члана, казниће се: опоменом, нов-
чаном казном, забраном врђења функције у трајању од 1-6 месеци.

Отежавање вођења поступка

Члан 93.

Ко фудбалским руководствима и њиховим органима отежава 
вођење поступка давањем нетачних података, казниће се:

• играч   забраном играња до годину дана,

• фудбалски радник   забраном вршења функција до две годи-
не,

• а клуб   одузимањем до девет бодова или казном до девет 
негативних бодова.

Због неодазивања на први позив, ако је саслушање неопходно 
за утврђивање чињеничног стања, дисциплински орган може изрећи 
суспензију која траје по одредбама овог Правилника.
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Члан 94.

Службена лица која у извештајима са утакмице не наведу било 
који инцидент или значајан догађај који се десио пре, за време или 
после утакмице, као и клуб и друга лица од којих се ови подаци тра-
же, казниће се:

• фудбалски радник   забраном вршења функције до 1 године,

• клуб   одузимањем до девет бодова или казном до девет нега-
тивних бодова

Неизвршавање одлука, захтева и обавеза

Члан 95.

Клуб који не извршава одлуке, захтеве надлежних  фудбалских 
органа, неизмирује финансијке обавезе према надлежном савезу 
или обавезе према клубу, играчу, тренеру и службеним лицима, 
утврђене одлуком надлежног органа фудбалске организације и пот-
писане међусобне споразуме између клубова, клуба и играча и клу-
ба и тренера, као и уколико не извршава финансијске обавезе пре-
ма другом клубу, играчу, тренеру и органима савеза, и то је утврђено 
правноснажном одлуком надлежног органа савеза, казниће се:

1. новчаном казном

2. одузимањем до девет бодова, односно казном до девет нега-
тивних бодова

3. забраном регистрације (трансфера) нових играча свих узра-
ста у трајању од једног до три месеца
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Фудбалски радници клуба из става 1. овог члана могу се казнити 
забраном вршења функција од шест месеци до годину дана.

Уколико клуб не извршава финансијске обавезе према другом 
клубу, играчу, тренеру и органима савеза или савезу, и то је утврђе-
но правоснажном одлуком надлежног органа савеза, уз наведене 
казне може се кумулативно изрећи казна забране регистрације и 
трансфера (нових) играча у трајању од једног до три месеца, а која 
ће се укинути одмах по извршењу обавеза, о чему је клуб у обавези 
да у писаној форми обавести дисциплински орган.

Члан 96.

Фудбалски радник који као члан одређеног фудбалског органа 
несавесно обавља своје дужности и тиме користи своме, а штети 
другом клубу, казниће се:

• забраном вршења функција у трајању од шест месеци до го-
дину дана, а у поновљеном или тежем случају,

• најмање годину дана забране вршења функција или забра-
ном вршења било какве активности у вези са фудбалом.

Неизвршавање стручно педагошких обавеза

Члан 97.

 Клуб који не извршава обавезе о стручно педагошком раду 
утврђене за клубове одређеног степена такмичења, односно, одред-
бе норматива минимума стручно педагошког рада за млађе катего-
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рије у основним фудбалским организацијама, у погледу предвиђене 
организације рада, обезбеђења предвиђеног стручног кадра за рад 
са млађим категоријама, минимума услова за стручно педагошки 
рад и учешћа у такмичењу, казниће се:

• новчаном казном

• одузимањем до девет бодова, односно до девет негативних 
бодова са одређивањем рока за извршење те одлуке.

 Ако клуб, и поред казне одузимања бодова, не испуни обаве-
зе из претходног става, казниће се:

• враћањем у нижи степен такмичења.

Казна за клуб може се односити на цео клуб заједно са свим 
тимовима, или на одређени тим   сениора, омладинаца, кадета, пио-
нира и петлића    који је учинио прекршај, што дисциплински орган 
утврђује одлуком о казни.

Када је по овом Правилнику кажњен тим, онда се односи на онај 
тим који је играо када је прекршај извршен. 

Прекршаји у вези са финансијско материјалним пословањем

Члан 98.

 Клуб који у вези са финансијско материјалним пословањем:

• у одређеном року не уплати одговарајуће доприносе од при-
хода са утакмице фудбалским савезима,
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• у одређеном року не поступи по примедбама контролног орга-
на у вези са финансијско материјалним пословањем,

• намерно поднесе нетачан финансијски обрачун са утакмице,

• наменски додељена средства троши у друге сврхе, казниће 
се:

• новчаном казном.

Поред новчане казне за прекршај из последње алинеје овог чла-
на, клуб је обавезан да врати додељена наменска средства у року 
који одреди надлежни орган.

Прекршаји у вези са међународним утакмицама

Члан 99.

Клуб који оде на турнеју у иностранство без одобрења надлеж-
ног органа, или се благовремено не врати из иностранства, казниће 
се:

• новчаном казном

• забраном наступања у иностранству до годину дана, а у те-
жим случајевима:

• одузимањем до девет бодова, односно казном до девет нега-
тивних бодова, која казна се примењује на онај тим (први тим, омла-
динци, кадети, пионири и петлићи) у вези с којим је учињен овај 
прекршај.

Одговорни функционери, казниће се:
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• забраном вршења функције до годину дана, а у поновљеном 
или тежем случају:

• трајном забраном било какве активности која је у вези са 
фудбалом..

Члан 100.

Клуб који на турнеји у иностранству закључи утакмицу без одо-
брења надлежног органа, казниће се:

• забраном наступања у иностранству до годину дана и одузи-
мањем до девет бодова, односно до девет негативних бодова, која 
казна се примењује на онај тим (први тим, омладинци, кадети, пио-
нири) у вези с којим је учињен прекршај.

Одговорни функционери, казниће се:

• забраном вршења функције до годину дана, а у поновљеном 
или тежем случају:

• трајном забраном било какве активности која је у вези са 
фудбалом..

Члан 101.

 Клуб чији играчи или функционери својим држањем у ино-
странству, на утакмицама или ван истих, штете угледу наше земље, 
казниће се:

• забраном наступања у иностранству до годину дана,

• а играчи и функционери забраном играња, односно забраном 
вршења функције до годину дана.
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Члан 102.

Клуб који у саставу своје екипе води у иностранство играча који 
се налази под казном или суспензијом, односно, играча који није 
стекао право играња, казниће се:

• одузимањем до девет бодова, односно, до девет негативних 
бодова, а казна ће се применити на онај тим (први тим, омладинци, 
кадети, пионири и петлићи) у вези с којим је учињен овај прекршај,

• а играч забраном играња до годину дана

Члан 103.

Клуб који у иностранству без одобрења наступи као репрезента-
ција Србије, укључујући и наступе из члана 39. Правилника о 
фудбалским такмичењима ФСС, казниће се у смислу одредаба овог 
Правилника.

Члан 104.

Клуб који у року од три дана по повратку из иностранства у место 
седиште клуба не пријави искључење  свог играча или тренера, или 
не достави њихове изјаве у вези са тим искључењима, казниће се:

- новчаном казном

Члан 105.

Играчи и тренери клуба који у иностранству игра пријатељске 
утакмице, и на истима буду искључени због неспортског понашања, 
или физичког напада, казниће се новчаном казном.
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Прекршаји у вези са лиценцирањем клубова

Члан 106.

Субјекти одговорности (физичка лица) или клубови који у пос-
тупку добијања лиценце за учешће у УЕФА клупским такмичењима, 
органима за спровођење процеса лиценцирања доставе фалсифи-
ковану исправу или презентирају нетачне податке релевантне за 
доношење одлуке првостепеног или другостепеног органа за лицен-
цирање, казниће се:

1. Физичка лица:

• опоменом,

• новчаном казном,

• забраном вршења функција у клубу и фудбалској организа-
цији од најмање 1 године

2. Клубови:

• опоменом,

• новчаном казном,

• одузимањем издате лиценце,

• забраном учешћа у поступку лиценцирања клубова, односно, 
подношења захтева за добијање лиценце у периоду од 1 до 3 годи-
не.
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Висина казне физичким лицима и клубовима утврђују се према 
тежини прекршаја, односно према значају нетачно презентираног 
документа или податка.

Коришћење нерегистованог посредника за прелаз играча

Члан 107.

Клуб, фудбалски радник или играч који се користи услугама не-
регистованог посредника за играче, да би закључио уговор о транс-
феру два клуба, или уговор између играча и клуба, или који нере-
гистованог посреднику за играче дају било какву накнаду у вези са 
наведеним, казниће се:

- клуб – новчаном казном,

- одузимањем до три бода или казном до три негативна бода,

- забраном регистрације (трансфера) нових играча у трајању 
до три месеца,

- фудбалски радник – новчаном казном,

- забраном обављања функције од шест месеци до две године,

- искључењем из фудбалске организације,

- играч – новчаном казном,

- забраном играња од три месеца до године дана.
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Члан 108.

 Сваки клуб за који се утврди да касни са плаћањем доспелих 
обавеза дуже од 30 дана а да за то не постоји prima facie основ у 
уговору, казниће се упозорењем или укором, новчаном казном или 
забраном регистрације (трансфера) нових играча у трајању од јед-
ног до шест месеци, а која ће се укинути одмах по извршењу обаве-
за, о чему је клуб у обавези да у писаној форми обавести дис-
циплински орган.

IV  ПРЕКРШАЈИ СУДИЈА, СТРУЧНИХ ПОСМАТРАЧА  
         КОНТРОЛОРА СУЂЕЊА И ДЕЛЕГАТА

Члан 109.

Судија који у одређено време неоправдано не дође да суди утак-
мицу, дође на игралиште, а утакмицу неоправдано не суди, или исту 
није благовремено отказао, казниће се:

• забраном суђења од 3 до 6 месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана

Стручни посматрач - контролор суђења и делегат који неоправ-
дано не дође да обавља дужност на утакмици за коју је одређен, 
казниће се:

• забраном вршења функције од 3 до 6 месеци

• а у тежим случајевима до годину дана
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Члан 110.

Ако судија суди утакмицу коју је одређени судија одложио или 
пак прекинуо, казниће се:

• забраном суђења у времену од 6 месеци до једне године.

Члан 111.

Судија који неоправдано прекине утакмицу, казниће се:

• забраном суђења до годину дана.

Члан 112.

Судија коме се утакмица поништи због битне повреде одредаба 
Правила фудбалске игре, казниће се:

• забраном суђења у времену од 3 до 6 месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана.

Члан 113.

Судија који се неспортски понаша за време суђења, казниће се:

• забраном суђења у времену од 1 до 6 месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана.

Стручни посматрач – контролор суђења и делегат који се не-
спортски понаша за време обављања дужности на утакмици за коју 
је одређен, казниће се:
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• забраном вршења дужности у времену од 1 до 6 месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана.

Члан 114.

 Судија, стручни посматрач  – контролор суђења и делегат,  
који поднесе нетачан или непотпун извештај о утакмици на којој је 
обавио, дужност судије, или помоћног судије, односно, стручног пос-
матрача – контролора суђења и делегата, казниће се:

• забраном суђења од 2 до 6 месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана,

• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења 
дужности од 2 до 6 месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана.

Члан 115.

 Судија, стручни посматрач - контролор  суђења и делегат,  
који наплати већу накнаду или путне трошкове, односно, трошкове 
суђења, или обављања дужности стручног посматрача – контроло-
ра и делегата,  него што је имао право, казниће се:

• забраном суђења у трајању од 6 месеци до годину дана,

• а у тежем или поновљеном случају до две године или забра-
ном вршења функције

• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења 
дужности од 6 месеци до годину дана,
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• а у тежем или поновљеном случају до две године или забра-
ном обављања било какве активности у вези са фудбалом.

Члан 116.

Судија, стручни посматрач - контролор суђења  и делегат,  који 
даје изјаву у средствима јавног информисања о суђењу на утакмици 
на којој је обављао дужност, или о суђењу других утакмица на неком 
од такмичења у оквиру ФСС, без дозволе надлежног судијског орга-
на,  казниће се:

• забраном суђења у трајању до шест месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана,

• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења 
функције у трајању до шест месеци,

• а у тежим случајевима до годину дана.

Члан 117.

 Судија, стручни посматрач - контролор суђења и делегат,  који 
за време суђења или по завршеној утакмици физички нападне игра-
ча, функционера клуба или савеза, гледаоца, казниће се:

• забраном суђења у трајању од 6 месеци до годину дана,

• а у тежем или поновљеном случају до 2 године или обављања 
било какве активности у вези са фудбалом,

• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења 
функције у трајању од 6 месеци до годину дана,
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• а у тежем или поновљеном случају до 2 године или обављања 
било какве активности у вези са фудбалом.

Члан 118.

Судија,стручни посматрач  – контролор суђења и делегат,  који 
се неоправдано не одазове позиву надлежног органа фудбалске 
организације и тиме отежава вођење поступка, казниће се:

• забраном суђења у времену од 3 до 6 месеци,

• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења 
функције у трајању од 3 до 6 месеци.

Члан 119.

Судија, стручни посматрач  – контролор суђења и делегат, који 
спречава вођење поступка, које се води против њега било недо-
ласком на саслушање, или на било који други начин, казниће се:

• забраном суђења у времену од 6 месеци до годину дана,

• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења 
функције у трајању од 6 месеци до годину дана.

Члан 120.

 Судија, стручни посматрач – контролор суђења и делегат,  
који врши дужност у време кад се налази под суспензијом,  казном 
или на боловању, казниће се:

• забраном суђења у времену од 6 месеци до годину дана,
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• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења 
функције у трајању од 6 месеци до годину дана.

Судија, стручни посматрач  – контролор суђења  и делегат,  који 
врши дужност на првенственој или куп утакмици на коју није делеги-
ран, а судија и на пријатељској утакмици или турниру, биће кажњен 
забраном суђења, односно, вршења функције од 1-3 месеца, а у 
поновљеном случају до 1 године.

Члан 121.

Када су у питању судије који су и активни играчи за време казне 
забране суђења не могу наступати као играчи на јавним утакмица-
ма, односно, за време казне забране играња не могу судити на јав-
ним утакмицама.

V   ПОСТУПАК

Дисциплински органи

Члан 122.

Казне предвиђене овим Правилником изричу надлежна судска 
тела фудбалских савеза и клубова.

Правна тела ФСС су: Дисциплински инспектор,Дисциплинска 
комисија, Комисија за жалбе, Комисија за етику и тела за лиценци-
рање клубова. 

Уместо дисциплинске комисије, одлуке може доносити посебно 
одређени инокосни орган   дисциплински судија.
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Дисциплински поступак је јаван, осим код одлучивања о казни.

Члан 123.

Члан дисциплинског органа који је учествовао у одлучивању у 
првом степену, не може одлучивати о истом предмету и у другом 
степену.

Члан дисциплинског органа, када се решава о прекршају клуба 
или члана клуба, чији је он члан, изузима се од разматрања и одлу-
чивања у том предмету

Фудбалски савез Србије 

Члан 124.

Дисциплинска комисија ФСС, односно, други дисциплински ор-
ган којег је посебном одлуком овластио ФСС, надлежан је да реша-
ва у првом степену о свим прекршајима које су извршили:

• чланови Скупштине ФСС, чланови Извршног одбора ФСС, 
чланови Надзорног одбора ФСС, чланови Стручног одбора ФСС и 
чланови органа Извршног одбора ФСС,

• играчи, фудбалски радници, делегати, стручни и технички ру-
ководиоци, клубова,  клубови, судије и тренери на свим међународ-
ним утакмицама, утакмицама одиграним у оквиру такмичења којим 
руководе или која одобравају органи Фудбалског савеза Србије и 
утакмицама свих репрезентација Фудбалског савеза Србије, као и 
прекршајима учињеним у вези са тим утакмицама,



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 189ФУДБАЛ, 15.06.2017.

• клубови, у вези са финансијско материјалним пословањем 
када је реч о њиховим обавезама према Фудбалском савезу Србије,

• клубови Супер, Прве лиге, Прве и Друге лиге Србије за жене, 
Прве и Друге  футсал лиге Србије, када је реч о њиховим обавезама 
на обезбеђењу стручно педагошких услова, предвиђених за тај сте-
пен такмичења, односно, о извршавању обавеза из норматива мини-
мума стручно педагошког рада за млађе категорије,

• играчи, фудбалски радници, клубови и када је реч о прекр-
шају у вези са прописима о регистрацији играча за клубове Супер, 
Прве лиге, и Прве  лиге Србије за жене  који прелазе из клуба једног 
у клуб другог територијалног савеза, за иностране клубове или игра-
че који се враћају из иностранства,

• клубови, фудбалски радници и играчи у вези са накнадом 
(компензација трошкова уложених у развој играча) приликом пре-
ласка играча у клуб Супер, Прве лиге, Прве и Друге лиге Србије за 
жене, Прве и Друге футсал лиге Србије,

• клубови и фудбалски радници у вези са неизвршењем првао-
снажних одлука Арбитражног суда ФС Србије и одлука других на-
длежних органа ФС Србије.

Против одлука Дисциплинске комисије, односно дисциплинског 
судије ФСС има места жалби Комисији за жалбе ФСС.
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Фудбалски савез покрајине, региона и Београда

Члан 125.

Дисциплински орган фудбалског савеза покрајине, региона и Бе-
ограда (у даљем тексту: територијални савези) надлежан је да ре-
шава у првом степену о свим прекршајима које су извршили:

• чланови скупштине територијалних савеза, чланови изврш-
них одбора територијалних савеза, чланови надзорних одбора и 
чланови органа извршног одбора територијалних  савеза

• играчи, делегати, фудбалски радници, клубови, судије и тре-
нери на свим утакмицама и у вези са утакмицама одиграним у окви-
ру такмичења којима руководе или које одобравају органи терито-
ријалних савеза и утакмицама свих репрезентација територијалног 
фудбалског савеза, као и прекршајима учињеним у вези са тим 
утакмицама,

• клубови у вези са финансијско материјалним пословањем, 
када је реч о њиховим обавезама према територијалним фудбал-
ским савезима,

• клубови степена такмичења из надлежности територијалних 
савеза, када је реч о њиховим обавезама поводом унапређења 
стручно педагошких услова предвиђених за тај степен такмичења, 
односно у извршавању обавеза из норматива минимума стручно-
педагошког рада за млађе категорије,

• играчи, фудбалски радници и клубови, када је реч о прописи-
ма о регистрацији играча за клубове територијалних савеза такми-
чења  који прелазе из клуба у клуб истог територијалног савеза.
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Против одлука дисциплинског органа територијалних фудбал-
ских савеза донетих у првом степену има места жалби другостепе-
ном органу који је одређен статутом територијалног фудбалског са-
веза.

Фудбалски савез града, округа, подручја и општине

Члан 126.

Дисциплински орган фудбалског савеза града, округа, подручја и 
општине надлежан је да решава у првом степену о свим прекршаји-
ма које су извршили:

• чланови скупштина и извршних одбора и њихових органа,  и 
надзорних одбора савеза из става 1. овог члана.,

• играчи, делегати, фудбалски радници, клубови, судије и тре-
нери, изузев прекршаја за које су надлежни органи из чл. 121. и 122.  
овог Правилника,

• клубови у вези са финансијско материјалним пословањем ка-
да је реч о њиховим обавезама према савезима из става 1. овог 
члана,

• клубови  степена такмичења из надлежности савеза из става 
1. овог члана, када је реч о њиховим обавезама на обезбеђењу 
стручно педагошких услова предвиђених за тај степен такмичења, 
односно у извршавању обавеза из норматива минимума стручно-
педагошког рада за млађе категорије.
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Против одлука дисциплинског органа фудбалских савеза из ста-
ва 1. овог члана, донетих у првом степену, има места жалби надлеж-
ном органу територијалног савеза сагласно одговарајућим одредба-
ма статута територијалних савеза.

Покретање поступка

Члан 127.

Дисциплински поступак може бити покренут на основу:

• извештаја делегата,

• извештаја судија,

• извештаја комесара за безбедност,

• пријаве фудбалског руководства,

• пријаве клуба,

• пријаве надлежног савеза,

• пријаве официра за интегритет,

• пријаве комисије за етику,

• пријаве директора лиге/комесара за такмичење,

• по службеној дужности,

• пријаве играча и фудбалских радника.
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Пријава се подноси надлежном дисциплинском органу који одлу-
чује о покретању поступка.

Дисциплински поступак може бити покренут и када судија на 
утакмици није уочио теже случајеве неспортског поншања (прекр-
шаје). 

Члан 128.

Пре покретања поступка, дисциплински орган треба претходно 
да утврди да ли је надлежан да расправља о том случају.

Ако дисциплински орган није надлежан да расправља по случају 
пријаве, дужан је да предмет уступи надлежном дисциплинском ор-
гану.

Сукоб надлежности дисциплинских органа решава непосредно 
виши дисциплински орган, односно, Комисија за жалбе ФСС.

Ток поступка

Члан 129.

По утврђивању своје надлежности дисциплински орган приступа 
позивању и саслушању пријављеног извршиоца прекршаја да би 
могао одлучити о покретању дисциплинског поступка и о томе доне-
ти одлуку.

Нико не може бити кажњен пре него што буде саслушан.

Сматра се да је неко саслушан ако на позив надлежног органа 
достави своју изјаву, а ако извршилац прекршаја одбије да приступи 
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саслушању или не достави писану изјаву, сматраће се као да је 
саслушан.

Ако је реч о искљученом играчу, или удаљеном другом службе-
ном лицу, исти је дужан по завршетку утакмице да се јави делегату 
ради саслушања.

Уколико се ради о пријављеном играчу или пријављеном другом 
службеном лицу, од стране судије утакмицеили делегата, у обавези 
су да поступе у складу са ставом 4. овог члана.

Ако то не учини, својом кривицом, сматраће се као да је саслу-
шан, па ће надлежни дисциплински орган одлучивати о прекршају 
на основу материјала са којим располаже.

Члан 130.

Дисциплински поступак је хитан и економичан.

Првостепени дисциплински поступак треба бити завршен у року 
од три месеца од дана подношења пријаве, а другостепени поступак 
треба бити окончан у наредном року од три месеца.

Члан 131.

Извршилац прекршаја има право на заступника, који искључиво 
може бити адвокат, као и право да тражи да буде позван о свом 
трошку на седницу дисциплинског органа ради детаљнијег образло-
жења, односно, саслушања.

ФСС у поступку заступа Дисциплински инспектор.
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У сложенијим случајевима, дисциплински орган може, када нађе 
за потребно, да позове ради консултовања и стручњаке (представ-
нике судијске и тренерске организације и др.) у циљу правилног 
доношења одлуке.

Утврђивање чињеница

Члан 132.

Дисциплински органи заснивају одлуке, изричу казне на основу 
изведених доказа (званичних извештаја, саслушања сведока, саслу-
шања страна, непосредне провере, тражених белешки и докумена-
та, стручних мишљења, ТВ и видео записа, личних признања и др.)  
и прибављеног мишљења од службених лица и органа ФСС, органа 
јавне сигурности и других државних органа, као и непосредног запа-
жања.

Као доказ из претходног става могу се узети изјаве дате и пред 
другим органима.

Члан 133.

Претпоставља се да су чињенице садржане у записнику и из-
вештајима судија са утакмице тачне. Уколико неко тврди другачије 
од онога што стоји у записнику и извештају, терет доказа је на њему.

Уколико постоји несагласност у извештајима више судија утак-
мице (судија утакмице, два помоћника и четвртог судије) и нема 
другог начина утврђивања материјалне истине, пресудним се сма-
тра извештај главног судије утакмице о инцидентима који су се до-
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годили на терену за игру, а за инциденте који су се догодили ван 
терена за игру, пресудним се сматра извештај делегата.

Суспензија

Члан 134.

Суспензија може бити:

• аутоматска, и

• на основу одлуке дисциплинског органа

Члан 135.

Аутоматска суспензија настаје када играч буде искључен из игре 
на домаћој првенственој или куп утакмици, а за искључење из игре 
на утакмицама које се играју у оквиру такмичења које организују 
ФИФА, УЕФА и остале међународне фудбалске организације, при-
мењују се прописи ових организација.

У случају искључења играча на пријатељским утакмицама које 
се играју у земљи и иностранству, надлежни дисциплински орган 
покреће поступак на основу пријаве судије утакмице (за утакмице 
које се играју у земљи), односно, на основу обавештења клуба чији 
је играч члан које је овај клуб дужан доставити надлежном дис-
циплинском органу ФСС у року од 3 дана по повратку екипе у земљу.

Аутоматска суспензија настала искључењем играча на првен-
ственој или куп утакмици траје по одредбама овог Правилника и не 
односи  се на пријатељске утакмице.
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Члан 136.

Аутоматска суспензија траје месец дана, а може бити изузетно 
продужена највише још за месец дана одлуком дисциплнског орга-
на, уколико је случај компликован, а није могао бити благовремено 
ислеђен, а уз то постоје услови за строже кажњавање.

Дисциплински орган може донети одлуку о укидању аутоматске 
суспензије уколико нађе да јој нема места с обзиром на извршени 
прекршај.

Играч на издржавању казне у казнено-поправним установама 
налази се под аутоматском суспензијом за све време издржавања 
те казне.

Аутоматска суспензија се урачунава у казну.

Члан 137.
Ако клуб, играч, фудбалски радник у остављеном року на позив 

надлежног органа не исплати одређену новчану казну или обавезу 
према другом клубу, органу, играчу, или фудбалском раднику, наста-
лу у вези са спортским односима, биће суспендован на основу одлу-
ке дисциплинског органа, а против њега поведен дисциплински 
поступак.

Суспензија почиње да тече од дана истека остављеног рока за 
исплату новчане казне или обавезе и може трајати највише два ме-
сеца,  а укида се:

• одлуком дисциплинског органа чим се утврди да је престао 
разлог суспензије, и
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• аутоматски после извршене уплате пуног износа казне, или 
обавезе, односно доспеле рате ако је одлуком због које је настала 
суспензија тако одређено и то у случајевима када је обавеза извр-
шена после седнице дисциплинског органа.

О испуњавању обавезе клуб је дужан, најкасније 48 сати пре 
почетка наредне утакмице, истовремено у писаној форми да оба-
вести надлежни дисциплински орган који је донео одлуку о суспен-
зији, као и такмичарски орган ради предузимања одговарајућих ме-
ра у вези са евентуално предвиђеним утакмицама од тог тренутка 
суспендованог клуба.

Члан 138.

Суспензија на основу одлуке дисциплинског органа може се из-
рећи играчима, клубовима, фудбалским радницима  у свим случаје-
вима када је за извршени прекршај предвиђена тежа казна.

За изрицање суспензије надлежни су одговарајући органи саве-
за утврђени члановима  121. 122 и 123. Правилника.

Суспензија из става 1. почиње да тече по истеку 24 часова од 
пријема одлуке   службеног саопштења, достављеног непосредно 
или препорученом пошиљком и траје два месеца, односно, до одлу-
ке надлежног органа уколико је донета у том року.

У случајевима сложених поступака који захтевају прибављање 
додатне и допунске документације, пре свега, од државних органа и 
других фудбалских органа, суспензија се може продужити за још 30 
дана. 
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Време проведено под суспензијом урачунава се у казну.

Члан 139.

Против суспензије из члана 134 овог Правилника  може се дис-
циплинском органу који је донео одлуку о суспензији уложити приго-
вор у року од два дана од дана пријема одлуке о суспензији.

Приговор ће бити усвојен и одлука о суспензији ће бити укинута 
или измењена:

- ако се ради о очигледној грешки и суспендовано лице нема 
финансијских обавеза због којих је суспендовано,

- ако је погрешно утврђена висина неиспуњених финансијских 
обавеза.

Против одлуке по приговору не може се уложити жалба.

Обустављање поступка

Члан 140.

Када дисциплински орган утврди да нема места покретању дис-
циплинског поступка, својом одлуком одбацује поднесену пријаву, а 
када у току дисциплинског поступка утврди постојање неке од окол-
ности која му онемогућава даље вођење поступка (застарелост), 
обуставиће поступак одлуком.

На одлуку дисциплинског органа о одбацивању пријаве, односно, 
обустављању поступка, подносилац пријаве има право жалбе дру-
гостепеном органу, у року од осам дана од дана пријема одлуке.
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Одлуке дисциплинских органа

Члан 141.

У одлуци дисциплинског органа, мора бити наведено: састав 
дисциплинског органа, прекршилац, опис прекршаја, врста прекр-
шаја, казна, образложење, и поука о правном леку.

Изрека сваке одлуке о казни мора бити објављена путем служ-
беног саопштења уз назначења када почиње казна да тече.

Члан 142.

Надлежни дисциплински орган дужан је да сваку изречену казну 
у писаној форми препорученом поштом са повратницом, или теле-
грамом или електронском поштом на званичну е-маил адресу клуба, 
саопшти клубу чији је тим или играч и фудбалски радник кажњен, и 
то најкасније у року од 24 часова од дана изрицања казне.

Ако достава из става 1. овог члана не буде успешна, изречена 
казна ступа на снагу даном објављивања на званичној Интернет 
презентацији (сајту) надлежног фудбалског савеза.

Одлука о казни мора бити саопштена клубу најкасније 24 часова 
пре одигравања прве утакмице која спада у казну.

Казна тече од дана саопштења исте клубу. Ако је кажњени играч 
био под суспензијом, казна тече од дана саопштења суспензије клу-
бу, односно, од дана када је наступила аутоматска суспензија.

 Првостепени дисциплински орган дужан је да по службеној 
дужности прати извршење казне.
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Члан 143.

Уколико статутом или другим општим актом надлежног савеза 
није предвиђен другачији начин саопштавања и објављивања одлу-
ка, дисциплински орган је дужан да одлуку са образложењем доста-
ви препорученом пошиљком кажњеном лицу или фудбалском орга-
ну чији је кажњено лице члан, односно, клубу, подносиоцу пријаве и 
дисциплинском инспектору року од три дана од дана по изрицању 
казне, а у сложенијим случајевима у року од 8 дана.

Жалбени поступак

Члан 144.

Против одлуке о казни може се уложити жалба другостепеном 
органу-Комисији за жалбе.

Жалба се подноси у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан др-
жавног празника, рок за жалбу се продужава за први наредни радни 
дан.

Жалба се предаје у писаној форми дисциплинском органу првог 
степена који у року од три дана читав предмет доставља на реша-
вање дисциплинском органу другог степена.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када 
је жалба непосредно предата надлежном органу за оверу пријема, 
или датум поштанског жига на потврди о пријему препоручене по-
шиљке. Уз жалбу се подноси доказ о уплати таксе, која мора бити 
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уплаћена у року утврђеном у ст. 2 овог члана,  чију висину одређује 
надлежни орган ФСС.

Члан 145.

У жалбеном поступку првостепени орган ће утврдити да ли је 
жалба уредна, прописно таксирана, да ли је благовремена, изјавље-
на од овлашћеног лица и допуштена.

Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, недо-
пуштене и жалбе изјављене од стране неовлашћених лица одба-
циће се одлуком.

Против одлуке о одбацивању неблаговремене, нетаксиране, не-
довољно таксиране или недопуштене жалбе, жалилац има право 
жалбе надлежном другостепеном органу-Комисији за жалбе

Члан 146.

 Жалбу могу поднети:

• кажњени,

• подносилац извештаја или пријаве,

• клуб чији је члан кажњен, уз писану сагласност кажњеног чла-
на клуба,

• орган чији је члан кажњен, уз писану сагласност кажњеног 
члана,

• Дисциплински инспектор ФСС.
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Члан 147.

Ако орган, који је донео одлуку о казни, поводом жалбе установи 
да проведени поступак није био потпун, а да је то могло утицати на 
решавање о ствари, он ће поступак употпунити пре достављања 
жалбе другостепеном органу.

Ако орган који је донео одлуку о казни у целини усвоји захтев 
изнет у жалби, он може изменити своју одлуку о казни.

Члан 148.

Жалба на одлуку о казни не задржава њено спровођење:

Играчима: забрана играња одређеног броја првенствених-куп 
утакмица или међународних утакмица, забрана играња на одређено 
време

- Фудбалским радницима: забрана вршења дужности у фудбал-
ској организацији одређеног броја првенствених-куп утакмица, за-
брана вршења дужности  у фудбалској организацији на одређено 
време

- Клубовима: одигравањем 1 до 6 утакмица на свом игралишту 
без присуства публике, забраном одигравања од две до дванаест 
утакмица на свом игралишту или свим игралиштима одређеног под-
ручја, забраном присуства навијача на утакмицама када клуб гостује 
од 1-6 утакмица, забрана регистрације (трансфера) нових играча.

Жалба није допуштена против одлуке о суспензији.
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Члан 149.

 Решавајући о жалби другостепени дисциплински орган може 
одлуку о дисциплинској казни:

• потврдити

• преиначити

• укинути

Другостепени орган одбиће жалбу и потврдити првостепену од-
луку, када утврди да је жалба неоснована.

Другостепени дисциплински орган може преиначити одлуку због 
погрешне правне оцене дела (квалификација), због врсте и висине 
казне, или ако се утврди да дело окривљеног нема обележја изре-
чене дисциплинске казне, па се из тих разлога дисциплински посту-
пак обуставља.

Поводом жалбе кажњених одлука о казни не може бити измење-
на на њихову штету.

У другостепеном поступку не могу се оцењивати докази, нити 
утврђивати чињенице које нису изведени, односно, утврђени у пр-
востепеном поступку.

Другостепени дисциплински поступак треба бити окончан у року 
од три месеца.

 Другостепена одлука доставља се у складу са чланом 140. 
овог Правилника.
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Члан 150.

Другостепени дисциплински орган укинуће одлуку о дисциплин-
ској казни када утврди да ју је донео стварно ненадлежни дис-
циплински орган и предмет ће уступити стварно надлежном дис-
циплинском органу.

Другостепени дисциплински орган укинуће одлуку о казни када 
установи да је потребно допунити поступак или спровести нови пос-
тупак, вратиће  списе првостепеном органу да овај донесе нову од-
луку.

Првостепени дисциплински орган којем је предмет враћен, ду-
жан је да изврши потребне радње ради допуне поступка, односно, 
поступи по примедбама другостепеног органа.

VI    ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Понављање поступка

Члан 151.

 Понављању поступка има места:

• ако се докаже да је правоснажна одлука заснована на лаж-
ним доказима,

• ако постоје нове чињенице и нови докази који би били од ути-
цаја на одлуку, а које учинилац прекршаја раније није знао,

• ако је за исти прекршај раније дисциплински кажњен. 
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Члан 152.

Предлог за понављање поступка могу поднети сва лица и органи 
из члана 143. овог Правилника, као и дисциплински органи који су 
одлуку доносили.

Предлог се подноси извршном одбору савеза чији су органи до-
нели коначну одлуку.

Предлог за понављање поступка може се поднети у року од 3 
(три) месеца од дана сазнања да постоје нови докази и чињенице, 
а најдуже 6 (шест) месеци од саопштења одлуке.

Члан 153.

Првостепени дисциплински орган надлежног територијалног са-
веза ако се усвоји предлог за понављање поступка, може спровести 
нови поступак, ради ислеђивања и доношења нове одлуке.

Предлог за понављање поступка не задржава издржавање  из-
речене казне.

Ванредно ублажавање казне

Члан 154.

Када постоје докази да је изречена казна остварила своју сврху, 
или када су се појавиле нове околности настале након правоснаж-
ности одлуке о казни или околности које су постојале у време изри-
цања казне за које дисциплински орган није знао, као и друге окол-
ности које су по својој природи, да су узете у обзир приликом одме-
равања казне, очигледно би на њу утицале да она буде блажа по 
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висини и врсти, или пак изазвале ослобађање учиниоца од казне, 
извршни одбор надлежног савеза чији су органи донели коначну 
одлуку може донети одлуку о ублажавању казне или ослобађању од 
даљег издржавања казне.

Члан 155.
Молба за ванредно ублажавање казне може се упутити само 

једном у току исте такмичарске сезоне и то оном савезу чији је дис-
циплински орган изрекао коначну одлуку о казни уз услов, да је учи-
нилац издржао најмање половину изречене казне. 

Када је субјекту дисциплинске одговорности изречена мера заб-
ране вршења било какве активности у вези са фудбалом, молба за 
ванредно ублажавање казне може се упутити надлежном органу по 
истеку 4 (четири) године од дана правоснажности изречене казне.

VII   ЗАШТИТА ПРАВИЛНИКА

Члан 156.
Против коначних одлука дисциплинских органа, Комисија за 

правна питања ФСС, односно, надлежне комисије покрајинских и 
регионалних савеза могу подићи захтев за заштиту Дисциплинског 
правилника ФСС, уколико је овај повређен. 

Комисија за правна питања ФСС подиже захтев за заштиту овог 
Правилника када је реч о одлукама које су донели органи ФСС,  чије 
се одлуке односе на клубове Супер и Прве лиге.

Надлежни органи територијалних фудбалских савеза подижу 
захтев за заштиту овог Правилника када је реч о одлукама које су 
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донели дисциплински органи општинских, окружних, подручних, ФС 
града, регионалних и покрајинских савеза.

О захтеву за заштиту овог Правилника, који је подигла Комисија 
за прописе ФСС одлучује Извршни одбор ФСС, а о осталим захте-
вима извршни одбори територијалних фудбалских савеза.

Члан 157.

Предлог за подизање захтева за заштиту могу поднети субјекти 
дисциплинске одговорности којима је изречена казна, подносиоци 
пријава и друге заинтересоване стране   чланови фудбалске органи-
зације.

Предлог за подизање захтева за заштиту Дисциплинског правил-
ника може се поднети у року од месец дана од дана пријема коначне 
одлуке.

Предлог се подноси писмено преко органа који је донео коначну 
одлуку, са прилагањем доказа о уплати прописане таксе, а овај је 
дужан да предлог са целокупном документацијом и својим 
мишљењем о наводима предлога достави Комисији за правна пи-
тања ФСС, односно, надлежним органима  територијалних фудбал-
ских савеза. 

Члан 158.

Извршни одбор ФСС, односно извршни одбори територијалних 
фудбалских савеза поводом захтева за заштиту Правилника, до-
неће одлуку уколико је захтев основан, којом ће коначну одлуку 
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укинути и предмет вратити на поновно расправљање надлежном 
органу или ако то нађе за сходно сами донети коначну одлуку. 

Члан 159.

Ако коначна одлука буде укинута и предмет враћен на поновно 
расправљање надлежном органу, исти је дужан да изведе све оне 
радње и да расправи сва она питања на која му је указано и да се 
приликом доношења одлуке придржава ставова и мишљења која су 
тим поводом изражена у одлукама о укидању коначних одлука. 

У случају када надлежни орган не поступи по примедбама из 
одлука Извршног одбора ФСС, односно извршних одбора терито-
ријалних фудбалских савеза, орган надлежан за решавање о зашти-
ти правилника овлашћен је да сам реши предмет и донесе одлуку 
по захтеву.

VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 160.

Извршни одбор ФСС овлашћен је да издаје упутства и даје тума-
чења  за примену овог Правилника.

Члан 161.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Дис-
циплински правилник ФСС (Службени лист ФСС ‚‘Фудбал‘‘, ван. број 
7/2011, 3/2012, број 12/2014, 9/2015, ван. број 3/2015 и 10/2016). 
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Члан 162.

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

ПРЕДСЕДНИК

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

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

О РАДУ СА ПОСРЕДНИЦИМА

I -ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овaj Правилник садржи минимум стандарда/услова који сваки 
национални савез треба да примењује на националном нивоу а ве-
зано за рад са посредницима.

Члан 2.

Под посредником у смислу овог Правилника, подразумева се 
домаће физичко или правно лице које за накнаду или без накнаде 
заступа играче и/или клубове у преговорима, са циљем да закључи 
уговор о раду или заступа клубове у преговорима са циљем закљу-
чења уговора о трансферу. 

Члан 3.

Одредбе овог Правилника односе се нa ангажовање посредникa 
од стране играча и клубова:

а) ради закључења уговора о раду између играча и клубова 
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б) ради закључења уговора трансферу између два клуба

Члан 4.

Играчи и клубови имају право да ангажују услуге домаћег по-
средника када закључују  уговор о раду и/или уговор о трансферу. 

Члан 5.

Приликом одабира и ангажовања посредника, играчи и клубови 
ће се понашати уз дужну пажњу. Под дужном пажњом се подразуме-
ва да ће играчи и клубови обезбедити да посредници потпишу реле-
вантну изјаву посредника и уговор о заступању закључен између 
две стране.

Члан 6.

Кад год је посредник укључен у трансакцију он мора да буде ре-
гистрован у складу са одредбама овог Правилника. 

Члан 7.

Ангажовање службених лица, како је дефинисано у тачки 11. 
одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА, као посредника од стране иг-
рача и клубова, је забрањено. 

Тачка 11. одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА службена лица 
дефинише као: сваки члан борда, комисије, судија или помоћни су-
дија, селектор, тренер и остала лица одговорна за стручна, меди-
цинска или административна питања у ФИФА, конфедерацији, саве-
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зу, лиги или клубу, као и сва друга лица обавезна да поштују Статут 
ФИФА осим играча.

II - РЕГИСТРАЦИЈА ПОСРЕДНИКА

Члан 8.

Играчи и клубови који ангажују услуге посредника према члану 
4. овог Правилника, дужни су да ФС Србије доставе изјаву посред-
ника, предвиђену анексима 1. и 2. Правилника ФИФА о раду са по-
средницима.

Члан 9.

Играч који је ангажовао услуге посредника према члану 3. а). 
овог Правилника, мора да достави ФС Србије изјаву посредника, 
као и доказ да посредник, физичко лице има држављанство Репу-
блике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије, од-
носно да је посредник, правно лице, регистован на територији Репу-
блике Србије.

 Члан 10.

Клуб који је ангажовао услуге посредника према члану 3. б.) овог 
Правилника, мора да достави ФС Србије изјаву посредника, као и 
доказ да посредник, физичко лице има држављанство Републике 
Србије и пребивалиште на територији Републике Србије, односно 
да је посредник, правно лице, регистован на територији Републике 
Србије.          
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Члан 11.

Напред наведене активности од стране играча и клубова, морају 
да се изврше сваки пут када се врши ангажовање услуга посредника 
од стране играча и клубова.

Члан 12.

Поступак регистрације посредника, као физичких лица, почиње 
подношењем следећих докумената:

Декларација о посредовању на основу анекса 1. Правилника о 
раду са посредницима

Члан 13.

Поступак регистрације посредника, као правних лица, почиње 
подношењем следећих докумената:

Декларација о посредовању на основу анекса 2. Правилника о 
раду са посредницима

Члан 14.

Послове у вези са регистрацијом посредника, као и свим свим 
осталим пословима везаним за права и обавезе посредника, играча 
и клубова који користе услуге посредника обавља Комисија за рад 
са посредницима (у даљем тексту: Комисија).

Комисију бира Извршни одбор ФС Србије, а састоји се од пред-
седника и два члана.
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У саставу Комисије обавезно се морају изабрати један дипломи-
рани економиста и један дипломирани правник.

Рад Комисије је дефинисан Пословником о раду Комисије за рад 
са посредницима. 

III - УГОВОР О ЗАСТУПАЊУ

Члан 15.

 Клубови и играчи су дужни да у уговору о заступању дефини-
шу природу правних односа које имају са својим посредницима, од-
носно да ли пословне активности посредника значе пружање услу-
га, саветовање, запошљавање или неки други правни однос.

Члан 16.

Уговор о заступању мора да као минимум садржи следеће: име-
на страна, врста и обим услуга, трајање правног односа не дужег од 
2 (две) године, накнада за посредника, опште услове плаћања, да-
тум завршетка, одредбе раскида, потпис уговорних страна и угова-
рање надлежности органа који ће решавати спорове. Уговор о засту-
пању мора бити оверен у складу са законом.

Ако је играч малолетан, оба родитеља односно стратељ играча 
ће такође потписати Уговор о заступању, односно Уговор о засту-
пању треба да буде потписан у складу с националним законима 
земље у којој играч има пребивалиште.
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Члан 17.

Играч и клуб који закључе уговор о заступању морају да исти 
депонују у ФС Србије приликом регистрације посредника.

IV - ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 18.

Играчи и клубови дужни су да Комисији доставе све информа-
ције о свим договореним накнадама или другим врстама плаћања 
која су извршена или ће бити извршена у корист посредника. 

Осим тога, играчи и клубови ће на захтев Комисије свим надлеж-
ним органима лига, савеза, конфедерација и ФИФА открити све уго-
воре, споразуме, документацију или било које друге информације 
везане за посреднике. Играчи и клубови ће посебно постићи спора-
зуме са посредницима како би осигурали да нема препрека за от-
кривање горе наведених информација и докумената. 

Члан 19.

Комисија је дужна да министарству надлежном за област спорта 
достави сваку регистрацију Уговора о заступању и то у року од 15 
(петнаест) дана од дана регистрације истог.

Комисија ће на крају марта месеца сваке календарске године на 
званичном сајту ФС Србије објавити имена свих посредника које су 
регистровани, као и појединачне трансакције у којима су они учест-
вовали. 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 227ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Осим тога, Комисија ће такође објавити укупан износ свих накна-
да или износа стварно исплаћених посредницима од стране играча 
и клубова. 

Износи које ће се објавити представљаће консолидоване укупне 
износе за све играче, као и консолидоване укупне износе за клубове 
појединачно по клубу. 

Члан 20.

  Комисија може да играчима и клубовима пружи на располагање 
сваку информацију у вези са трансакцијама за које је установљено 
да су кршење одредби овог Правилника, а које могу бити од значаја 
за такву врсту нерегуларности.

V - ПЛАЋАЊЕ ПОСРЕДНИЦИМА

Члан 21.

Износ накнаде која се плаћа посреднику који је ангажован да 
заступа у име играча обрачунаваће се на основу основних бруто 
прихода играча током комплетног трајања уговора.

Члан 22.

Клубови који ангажују услуге посредника дужни су да посреднику 
исплате накнаду у паушалном износу, уговореном пре закључења 
конкретне трансакције. Ако се постигне сагласност, таква се накнада 
може исплатити и у ратама. 
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Члан 23.

У складу са императивним одредбама, националним и међуна-
родним законодавством играчи и клубови се обавезују да примењују 
следеће одредбе приликом плаћања посредницима:

- укупан износ накнаде по трансакцији за посредника  који су 
ангажовани да иступају у име играча не сме да прелази осам посто 
(8%) играчевог основног бруто прихода за читаво време трајање 
уговора о раду. 

- укупан износ накнаде по трансакцији за посредника који су ан-
гажовани да иступају у име клуба у циљу закључења уговора о раду 
са играчем не сме да прелази осам посто (8%) играчевог евентуал-
ног основног бруто прихода за читаво период трајања релевантног 
уговора о раду. 

- укупан износ накнаде по трансакцији за посредника који је ан-
гажован да иступа у име клуба приликом закључења уговора о 
трансферу, не сме да прелази осам посто (8%) евентуалне накнаде 
за трансфер плаћене по основу таквог трансфера играча. 

Члан 24.

 Клубови ће осигурати да се исплате од стране једног клуба дру-
гом клубу у вези са трансфером, као што су накнада за трансфер, 
накнада за тренирање или доприноси солидарности, не исплаћују 
посредницима, а такође да посредници не извршавају таква плаћања. 

Уступање потраживања је такође забрањено.
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Члан 25.
Свако плаћање услуга посредника вршиће искључиво клијент 

посредника  у корист посредника.

Након закључења трансакције, а у случају да се клуб сагласи, 
играч може дати своју писану сагласност да клуб исплати посредни-
ка у његово име. Плаћање у име играча мора да буде у складу с 
условима плаћања договореним између играча и посредника. 

Члан 26.
Службеним лицима, за које је дефиниција дата у тачки 11. 

одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА и члану 6. овог Правилника, 
забрањено је да добијају било какву исплату од посредника, цело-
купно, или дела накнада која се плаћа том посреднику у тој трансак-
цији. Свако службено лице које не поступи у складу са напред наве-
деним биће подвргнуто дисциплинским санкцијама. 

Играчима и клубовима који ангажују услуге посредника прили-
ком преговора о уговору о раду и/или уговору о трансферу, забрање-
но је да изврше било каква плаћања према том посреднику ако је 
играч о коме је реч малолетник, према дефиницији у тачки 11. 
одељка Правилника ФИФА о статусу и трансферу играча - „Дефини-
ције“.

VI - СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 27.

 Пре него што ангажују услуге посредника, играчи и клубови ће 
учинити све да обезбеде да не постоји сукоба интереса, нити да 
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постоји вероватноћа да ће се појавити сукоб интереса, било за игра-
че и/или клубове било за посреднике. 

Члан 28.

Сматраће се да не постоји сукоб интереса ако посредник напис-
мено обелодани постојећи или потенцијални сукоб интереса који би 
могао имати са једном од страна укљученим у предметни посао, у 
вези са трансакцијом, уговором о заступању или заједничким инте-
ресима и ако посредник пре почетка преговора прибави изричиту 
писану сагласност свих осталих заинтересованих страна. 

Члан 29.

Ако играч и клуб желе да ангажују истог посредника за исту тран-
сакцију према условима утврђеним у члану 26, играч и клуб даће 
свој изричит писмени пристанак пре почетка преговора и потврдиће 
написмено која страна (играч или клуб) ће исплатити накнаду по-
среднику. Стране ће обавестити Комисију о сваком другом таквом 
уговору/споразуму и у складу са тим доставити све напред наведене 
документе у оквиру поцеса регистровања. 

VII - СПОРОВИ

Члан 30.

У случају спорова између играча са једнe стране и посредника, 
односно клуба са једне стране и посредника, надлежан ће бити ре-
дован суд или арбитража које уговоре обе стране, како на национал-
ном, тако и на интернационалном нивоу.
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За напред наведене спорове није дозвољено уговарати надлеж-
ност органа ФС Србије или ФИФА.

VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

За непоштовање одредби овог Правилника, дисциплинске мере 
могу изрицати надлежни органи ФС Србије (национални спорови) 
или надлежни органи ФИФА (међународни спорови).

Члан 32.

Дисциплински поступак може бити покренут на основу пријаве 
Комисије, играча или клуба.

Дисциплински поступак воде надлежни органи тј. у првом степе-
ну Дисциплинска комисија ФС Србије а у другом степену Комисија 
за жалбе ФС Србије.

Одлука другостепеног органа – Комисије за жалбе ФС Србије је 
коначна.

Члан 33.

На ток поступка из члана 32. овог Правилника примењују се про-
цедурална и друга правила утврђена у Дисциплинском правилнику 
ФС Србије.

Члан 34.

 ФС Србије ће о свим изреченим дисциплинским санкцијама 
обавестити надлежне органе ФИФА.
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IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан  35.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правил-
ник о раду са посредницима (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 
23/2015 и ванредни број 10/2016).

Члан  36.

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

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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Анекс 1

Изјава посредника (физичко лице)

Име (на):______________________________________________

Презиме (на):__________________________________________

Датум  рођења__________________________________________

Држављанство (једно или више):__________________________                      

Пуна стална адреса (укљ. број телефона/факса и електронску 
адресу (е-маил):

Ја_________________________________________________ 

                    (Име(на), презиме(на) посредника)

ОВИМ ДАЈЕМ СЛЕДЕЋУ ИЗЈАВУ:

1.Обавезујем се да ћу, приликом обављања посредничког посла, 
поштовати све императивне одредбе важећих националних и међу-
народних закона, укључујући нарочито одредбе које се односе на 
запошљавање. Поред тога, сагласан сам да ћу се придржавати ста-
тута и правилника савеза и конфедерација, као и Статута и правил-
ника ФИФА приликом обављања послова у својству посредника.
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2.Изјављујем да тренутно нисам на функцији службеног лица 
(званичника) у смислу тачке 11. одељка „Дефиниције“ Статута ФИ-
ФА, нити ћу обављати такву функцију у скоријој будућности.

3.Изјављујем да имам беспрекорну репутацију, а нарочито по-
тврђујем да никада нисам осуђиван за финансијска кривична дела, 
нити за кривична дела због насилничког понашања.

4.Изјављујем да немам уговорни однос са лигама, савезима, 
конфедерацијама или ФИФА-ом који би могао да доведе до потен-
цијалног сукоба интереса. У случају недоумице, биће обелодањен 
сваки релевантан уговор. Такође прихватам да ми је забрањено да 
директно или индиректно наговештавам да постоје такви уговорни 
односи са лигама, савезима, конфедерацијама или ФИФА-ом у вези 
са пословима које обављам у својству посредника.

5.Изјављујем да, сходно члану 7. став 4. Правилника ФИФА о 
раду са посредницима, нећу прихватати никаква плаћања која један 
клуб врши у корист другог клуба у вези са трансфером, као што су 
накнада за трансфер, накнада за обуку и развој изграча или соли-
дарне накнаде.

6.Изјављујем да, сходно члану 7. став 8. Правилника ФИФА о 
раду са посредницима, нећу прихватати никаква плаћања од било 
којег лица ако се ради о малолетном играчу у смислу дефиниције из 
тачке 11. одељка „Дефиниције“ из Правилнка о статусу и трансферу 
играча.

7.Изјављујем да нећу учествовати, било директно било инди-
ректно, у клађењу, коцкању, лутријама и сличним догађајима или 
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трансакцијама у вези са фудбалским утакмицама, нити ћу на други 
начин имати везе са напред наведеним. Потврђујем да ми је 
забрањено да имам уделе, било активно било пасивно, у компанија-
ма, концернима, организацијама итд. које промовишу, уговарају, ор-
ганизују или воде такве догађаје или послове. 

8.Сагласан сам да, у складу са чланом 6. став 1. Правилника 
ФИФА о раду са посредницима, савез прибави све податке о сваком 
плаћању било које врсте које клуб или играч изврше у моју корист 
за моје посредничке услуге.

9.Сагласан сам да, сходно члану 6. став 1. Правилника ФИФА о 
раду са посредницима, лиге, савези, конфедерације или ФИФА при-
баве, уколико је потребно у циљу спровођења њихових истрага, све 
уговоре, споразуме и осталу документацију у вези са обављањем 
мог посла у својству посредника. Исто тако, сагласан сам да наве-
дени органи такође могу да прибаве сву осталу релевантну доку-
ментацију од било којег лица које је саветник или које помаже или 
активно учествује у преговорима за које сам ја одговоран.

10.Сагласан сам да, сходно члану 6. став 3. Правилника ФИФА 
о раду са посредницима, надлежни савез може да располаже свим 
подацима и да их обрађује ради њиховог објављивања.

11.Сагласан са да, у складу са чланом 9. став 2. Правилника 
ФИФА о раду са посредницима, надлежни савез може да објави 
појединости о свакој дисциплинској казни која је изречена против 
мене и да о томе обавести ФИФА-у.
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12.У потпуности сам упознат и сагласан да ће ова изјава бити 
стављена на располагање члановима надлежних тела одговарајућег 
савеза.

13.Напомене и примедбе које могу бити од потенцијалног зна-
чаја:

Ову изјаву дајем у доброј намери, а њена истинитост заснива се 
на подацима и материјалима којима тренутно располажем, те овим 
прихватам да надлежни савез има право да обави све неопходне 
провере ради потврде веродостојности података садржаних у овој 
изјави. Такође потврђујем да ћу након давања ове изјаве у случају 
промене било којег од наведених података о томе одмах обавестити 
надлежни савез.

     ____________________ _______________________

           (Место и датум)                    (Потпис)
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Анекс 2

Изјава посредника (правно лице)

Назив привредног друштва (правно лице/субје
кт):______________________________________________________
_________________________________________________________

Адреса привредног друштва (укључујући број телефона/факса, 
електронску адресу и веб-  са
јт):_______________________________________________________
_________________________________________________________

У даљем тексту: друштво

Име(на) и презиме(на) лица које има прописно овлашћење да 
заступа наведено друштво (правно лице/субје
кт):______________________________________________________
_________________________________________________________

(НАПОМЕНА: сваки појединац који иступа у име друштва мора 
да попуни засебну Изјаву посредника)

Ја_________________________________________________ 

(Име(на), презиме(на) физичких лица која заступају правно ли-
це/субјект)

Прописно овлашћен да заступам друштво ОВИМ ИЗЈАВЉУЈЕМ 
СЛЕДЕЋЕ:

1.Изјављујем да ћемо и друштво које заступам и ја лично, при-
ликом обављања посредничког посла, поштовати све императивне 
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одредбе важећих националних и међународних закона, укључујући 
нарочито одредбе које се односе на запошљавање. Поред тога, 
изјављујем да смо и друштво које заступам и ја лично сагласни да 
поштујемо статуте и правилнике савеза и конфедерација, као и Ста-
тут и правилнике ФИФА приликом обављања послова у својству 
посредника.

2.Изјављујем да тренутно нисам на функцији службеног лица 
(званичника) у смислу тачке 11. одељка „Дефиниције“ Статута ФИ-
ФА, нити ћу обављати такву функцију у скоријој будућности.

3.Изјављујем да имам беспрекорну репутацију, а нарочито по-
тврђујем да никада нисам осуђиван за финансијска кривична дела, 
нити за кривична дела због насилничког понашања.

4.Изјављујем да ни друштво које заступам, ни ја лично немамо 
уговорни однос са лигама, савезима, конфедерацијама или ФИФА-
ом који би могао да доведе до потенцијалног сукоба интереса. У 
случају недоумице, биће обелодањен сваки релевантан уговор. Та-
кође потврђујем да је друштву забрањено да директно или инди-
ректно наговештава да постоје такви уговорни односи са лигама, 
савезима, конфедерацијама или ФИФА-ом у вези са посредничким 
пословима које друштво обавља.

5.Изјављујем да, сходно члану 7. став 4. Правилника ФИФА о 
раду са посредницима, ни друштво које заступам, ни ја лично неће-
мо прихватати никаква плаћања која један клуб врши у корист другог 
клуба у вези са трансфером, као што су накнада за трансфер, нак-
нада за обуку и развој изграча или солидарне накнаде. 
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6.Изјављујем да, сходно члану 7. став 8. Правилника ФИФА о 
раду са посредницима, ни друштво које заступам, ни ја лично неће-
мо прихватати никаква плаћања од било којег лица ако се ради о 
малолетном играчу у смислу дефиниције из тачке 11. одељка „Де-
финиције“ из Правилнка о статусу и трансферу играча.

7.Изјављујем да ни друштво које заступам, ни ја лично нећемо 
учествовати, било директно било индиректно, у клађењу, коцкању, 
лутријама и сличним догађајима или трансакцијама у вези са 
фудбалским утакмицама, нити ћемо на други начин имати везе са 
напред наведеним. Потврђујем да је друштву које заступам и мени 
лично забрањено да имамо уделе, било активно било пасивно, у 
компанијама, концернима, организацијама итд. које промовишу, уго-
варају, организују или воде такве догађаје или послове.

8.У име друштва које заступам, сагласан сам да, у складу са 
чланом 6. став 1. Правилника ФИФА о раду са посредницима, савез 
прибави све податке о сваком плаћању било које врсте које клуб или 
играч изврше у корист друштва по основу пружања посредничких 
услуга од стране друштва.

9.У име друштва које заступам, сагласан сам да, сходно члану 6. 
став 1. Правилника ФИФА о раду са посредницима, лиге, савези, 
конфедерације или ФИФА прибаве, уколико је потребно у циљу 
спровођења истрага, све уговоре, споразуме и осталу документа-
цију у вези са обављањем посредничких послова од стране друштва. 
Исто тако, сагласан сам да наведени органи такође могу да прибаве 
сву осталу релевантну документацију од било којег лица које је са-
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ветник или које помаже или активно учествује у преговорима за које 
је одговорно друштво које заступам.

10.У име друштва које заступам, сагласан сам да, сходно члану 
6. став 3. Правилника ФИФА о раду са посредницима, надлежни 
савез може да располаже свих подацима и да их обрађује ради њи-
ховог објављивања.

11.У име друштва које заступам, сагласан са да, у складу са чла-
ном 9. став 2. Правилника ФИФА о раду са посредницима, надлежни 
савез може да објави појединости о свакој дисциплинској казни из-
реченој против друштва које заступам и да о томе обавести ФИФА-у.

12.У потпуности сам упознат и сагласан да ће ова изјава бити 
стављена на располагање члановима надлежних тела одговарајућег 
савеза.

13.Напомене и примедбе које могу бити од потенцијалног зна-
чаја:

Ову изјаву дајем у доброј намери, а њена истинитост заснива се 
на подацима и материјалима којима тренутно располажем, те овим 
прихватам да надлежни савез има право да обави све неопходне 
провере ради потврде веродостојности података садржаних у овој 
изјави. Такође потврђујем да ћу након давања ове изјаве у случају 
промене било којег од наведених података о томе одмах обавестити 
надлежни савез.

________________              _________________________

 (Место и датум)                                      (Потпис)
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На основу  члана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни број 18/2016), Извршни одбор Фудбалског саве-
за Србије на седници одржаној 15.06.2017. године, донео је 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ТАКМИЧЕЊУФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

У Правилнику о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза 
Србије (Службени лист ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванред-
ни бр. I/2007, 3/2012 и 3/2013), у члану 2. став 3. мења се тако да 
гласи:

„Службени текст Правила фудбалске игре са одлукама ФСС за 
примену Правила фудбалске игре објављује се у посебној публика-
цији коју припрема Судијска комисија ФСС, као и на званичном ин-
тернет сајту ФСС“.

Члан 2.

У члану 10. став 1. алинеја 4. реч „петлићи“, брише се.

Члан 3.

У члану 17. у ставу 1. реч „два“, замењује се речју „четири“.

Члан 4.

У члану 30. став 1. речи „осам играча“, замењују се речима „се-
дам играча“.
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Члан 5.

У члану 31. став 1. речи „осам играча“, замењују се речима „се-
дам играча“.

Члан 6.

У члану 32. додаје се став 3. који гласи: ,,Изузетак од правила из 
става 1. овог члана односи се на општинске и међуопштинске лиге 
за које надлежни општински савези могу прописати правило да је 
дозвољен већи број замена играча од три, а највише 5 играча‘‘.

Члан 7.

Члан 38. мења се тако да гласи:

 „У вези одигравања међународних утакмица у иностранству 
или у Србији, примењује се одговарајуће одредбе Правилника ФИ-
ФА о међународним утакмицама.

Члан 8.

У члану 39. став 2. брише се.

Члан 9. 

У члану 64. став 1. додаје се тачка 4. која гласи: ,,Уколико се 
утврди да су један и други клуб наступили са играчима под околнос-
тима из члана 63. овог правилника, утакмица се води као одиграна, 
а у табели се не приказују бодови и поготци‘‘.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 243ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Члан 10.

У члану 65. став 3. тачка 2. број „8“, замењује се бројем „7“.

Члан 11.

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

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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I I

КАЛЕНДАРИ  ТАКМИЧЕЊА
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ФСС ЗА ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2017/2018  
 

Дат Д Јули Д Аугуст Д Септем. Д Октоб. Д Новем. Д Децем. 

1 С  У Лига шамп.  
кв. 3 коло  П Термин 

репрезентације Н  С Лига шамп. П  

2 Н  С Лига шамп.  
кв. 3 коло  С Србија - 

Молдавија П Термин 
репрезентације Ч Европа Л.  С  

3 П  Ч Европа Л. 
кв. 3 коло  Н Термин реп. 

ПЛ 3 коло У Термин 
репрезентације П  Н СЛ 20 коло 

4 У Лига шамп.  
кв. 1 коло 

ут.2  
П  П Термин 

репрезентације С Термин 
репрезентације С СЛ 16 коло 

ПЛ 12 коло П  

5 С Лига шамп.  
кв. 1 коло 

ут.2  
С СЛ 3 коло У Р. Ирска - 

Србија Ч Термин 
репрезентације Н  У Лига шамп.  

6 Ч Европа Л. 
кв. 1 коло 

ут.2  
Н  С КУП ПТ П Аустрија - Србија П Термин 

репрезентације С Лига шамп. 

7 П  П  Ч  С Термин реп. 
ПЛ 8 коло У Термин 

репрезентације Ч Европа Л. 

8 С  У УЕФА Супер 
куп П  Н Термин 

репрезентације С Термин 
репрезентације П  

9 Н  С СЛ 4 коло С СЛ 8 коло П Србија - 
Грузија  Ч Термин 

репрезентације С СЛ 21 коло 

10 П  Ч  Н ПЛ 4 коло У Термин 
репрезентације П Термин 

репрезентације Н  

11 У Лига шамп.  
кв. 2 коло  П  П  С  С Термин реп. 

ПЛ 13 коло П  

12 С Лига шамп.  
кв. 2 коло  С  У Лига шамп. Ч  Н Термин 

репрезентације У  

13 Ч Европа Л. 
кв. 2 коло  Н СЛ 5 коло С Лига шамп.  

СЛ 9 коло П  П Термин 
репрезентације С СЛ 22 коло 

14 П  П  Ч Европа Л.  С СЛ 13 коло 
ПЛ 9 коло У Термин 

репрезентације Ч  

15 С  У Лига шамп.  
Плеј Оф  П  Н  С  П  

16 Н  С Лига шамп.  
Плеј Оф С ПЛ 5 коло П  Ч  С  

17 П  Ч Европа Л. 
Плеј Оф  Н СЛ 10 коло У Лига шамп. П  Н  

18 У Лига шамп.  
кв. 2 коло  П  П  С Лига шамп. С СЛ 17 коло 

ПЛ 14 коло П  

19 С Лига шамп.  
кв. 2 коло  С СЛ 6 коло 

ПЛ 1 коло  У  Ч Европа Л.  Н  У  

20 Ч Европа Л. 
кв. 2 коло  Н  С КУП 1/16 П  П  С  

21 П  П  Ч  С СЛ 14 коло 
ПЛ 10 коло У Лига шамп. Ч  

22 С СЛ 1 коло У Лига шамп.  
Плеј Оф  П  Н  С Лига шамп. П  

23 Н  С Лига шамп.  
Плеј Оф  С  П  Ч Европа Л.  С  

24 П  Ч Европа Л. 
Плеј Оф  Н СЛ 11 коло 

ПЛ 6 коло У  П  Н  

25 У Лига шамп.  
кв. 3 коло  П  П  С КУП 1/8 С СЛ 18 коло 

ПЛ 15 коло П  

26 С Лига шамп.  
кв. 3 коло  С СЛ 7 коло 

ПЛ 2 коло У Лига шамп. Ч  Н  У  

27 Ч Европа Л. 
кв. 3 коло  Н  С Лига шамп. П  П  С  

28 П  П Термин 
репрезентације Ч Европа Л. С  У  Ч  

29 С СЛ 2 коло У Термин 
репрезентације П  Н СЛ 15 коло 

ПЛ 11 коло С СЛ 19 коло П  

30 Н  С Термин 
репрезентације С СЛ 12 коло 

ПЛ 7 коло П  Ч  С  

31 П  Ч Термин 
репрезентације   У Лига шамп.    Н  

 
Легенда: СУПЕР ЛИГА          Председник 

  ПРВА ЛИГА 
     Славиша Кокеза, с.р. 
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ФСС ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2017/2018  
 

 

Дат: Д Фебруар Д Март Д Април Д Мај Д Јун 

1 Ч  Ч  Н  У Лига шамп. 1/4 П  

2 П  П  П  С Лига шамп. 1/4 
ПЛ 25 коло С  

3 С  С  У Лига шамп. 1/4 Ч Европа Л. 1/2 Н  

4 Н  Н СЛ 26 коло С Лига шамп. 1/4 П  П  

5 П  П  Ч Европа Л. 1/4 
СЛ 30 коло   С СЛ 35 коло У  

6 У  У Лига шамп. Р16 П  Н ПЛ 26 коло С  

7 С  С Лига шамп. Р16  С ПЛ 20 коло П  Ч  

8 Ч  Ч Европа Л. Р16  Н  У  П  

9 П  П  П  С КУП 1/2 ут.2 С  

10 С  С СЛ 27 коло 
ПЛ 16 коло У Лига шамп. 1/4 

СЛ 31 коло Ч  Н  

11 Н  Н  С Лига шамп. 1/4 
ПЛ 21 коло П  П  

12 П  П  Ч Европа Л. 1/4 С СЛ 36 коло У  

13 У Лига шамп. 
Р16  У Лига шамп. Р16  П  Н ПЛ 27 коло С  

14 С Лига шамп. 
Р16  С Лига шамп. Р16 

КУП 1/4 С СЛ 32 коло П  Ч Светско 
првенство Русија 

15 Ч Европа Л. Р32 Ч Европа Л. Р16 Н ПЛ 22 коло У  П Светско 
првенство Русија 

16 П  П  П  С Лига Европе 
финале С Светско 

првенство Русија 

17 С СЛ 23 коло С  У  Ч  Н Светско 
првенство Русија 

18 Н  Н СЛ 28 коло 
ПЛ 17 коло С КУП 1/2 ут.1 П  П Светско 

првенство Русија 

19 П  П Термин 
репрезентације Ч  С СЛ 37 коло 

ПЛ 28 коло У Светско 
првенство Русија 

20 У Лига шамп. 
Р16 У Термин 

репрезентације П  Н  С Светско 
првенство Русија 

21 С Лига шамп. 
Р16 С 

Термин 
репрезентације С СЛ 33 коло П  Ч 

Светско 
првенство Русија 

22 Ч Европа Л. Р32  Ч Термин 
репрезентације Н ПЛ 23 коло У  П Светско 

првенство Русија 

23 П  П Термин 
репрезентације П  С КУП ФИНАЛЕ С Светско 

првенство Русија 

24 С СЛ 24 коло С 
Термин реп. 
ПЛ 18 коло  У Лига шамп. 1/2 Ч  Н 

Светско 
првенство Русија 

25 Н  Н Термин 
репрезентације С Лига шамп. 1/2 П  П Светско 

првенство Русија 

26 П  П Термин 
репрезентације Ч Европа Л. 1/2  С Лига 

шампиона 
финале  

У Светско 
првенство Русија 

27 У  У Термин 
репрезентације П  Н ПЛ 29 коло С Светско 

првенство Русија 

28 С СЛ 25 коло С  С СЛ 34 коло 
ПЛ 24 коло П  Ч Светско 

првенство Русија 

29   Ч  Н  У  П Светско 
првенство Русија 

30   П  П  С  С Светско 
првенство Русија 

31   С СЛ 29 коло 
ПЛ 19 коло   Ч ПЛ 30 коло   

 
Легенда: СУПЕР ЛИГА          Председник 

  ПРВА ЛИГА 
     Славиша Кокеза, с.р. 
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), и чла-
на 8. Пропозиција за првенствене утакмице Српске лиге, Извршни 
одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео је 
следећу:

О Д Л У K У

О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА СРПСКE ФУДБАЛСКE ЛИГE      
«БЕОГРАД», «ИСТОК», «ЗАПАД» и «ВОЈВОДИНА» ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018. године.  

Члан 1.

Такмичарска сезона 2017/2018. године (први део) почиње 19. 
августа 2017. године а завршава се 26. новембра 2017. године по 
следећем распореду:

I  коло 19/20. август 2017. 

II  коло 26/27. август 2017. 

III  коло 02/03. септембар 2017. 

IV  коло 09/10. септембар 2017. 

V  коло 16/17. септембар 2017. 

VI  коло 23/24. септембар 2017. 

VII  коло 30/01. септембар /октобар  2017. 
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VIII коло 07/08. октобар 2017. 

IX  коло 14/15. октобар 2017. 

X  коло 21/22. октобар 2017. 

XI  коло 28/29. октобар 2017. 

XII  коло 04/05. новембар 2017. 

XIII коло 11/12. новембар 2017. 

XIV коло 18/19. новембар 2017. 

XV коло 25/26. новембар 2017. 

Члан 2.

Такмичарска сезона 2017/2018. године (други део) почиње 10. 
марта 2018. године а завршава се 03. јуна 2018. године по следећем 
распореду:

XVI коло 10/11. март 2018. 

XVII коло 17/18. март 2018. 

XVIII коло 24/25. март 2018. 

XIX коло 31/01. март/април 2018. 

XX коло 07/08. април 2018. 
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XXI коло 11. април  2018. среда

XXII коло 14/15. април 2018. 

XXIII коло 21/22. април 2018. 

XXIV коло 28/29. април 2018. 

XXV коло 05/06. мај 2018. 

XXVI коло 12/13. мај 2018. 

XXVII коло 16. мај 2018. среда

XXVIII коло 19/20. мај 2018. 

XXIX коло 26/27. мај 2018. 

XXX коло 02/03. јуни 2018. 

    

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС «Фудбал».

                      

          ПРЕДСЕДНИК 

         Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео 
је следећу:

О Д Л У K У

О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА  ОМЛАДИНСКЕ И КАДЕТСКЕ 
ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018. 

ГОДИНЕ. 

Члан 1.

Такмичарскa сезона  2017/2018 . године (први део) почиње 19. 
августа 2017. године а завршава се 26. новембра 2017. године по 
следећем распореду:

I  коло 19/20. август  2017 

II  коло 23. август 2017 среда

III  коло 26/27. август  2017 

IV  коло 30. август 2017 среда

V  коло 02/03. септембар 2017 

VI  коло 09/10. септембар 2017 

VII  коло 16/17. септембар 2017 

VIII коло 23/24. септембар 2017 
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IX  коло 30/01 септ./октобар 2017 

X  коло 07/08. октобар  2017 

XI  коло 14/15. октобар  2017 

XII  коло 21/22. октобар  2017 

XIII коло 28/29 октобар.  2017 

XIV коло 04/05. новембар  2017 

XV коло 11/12. новембар  2017 

XVI коло 18/19. новембар  2017 

XVII коло 25/26. новембар  2017 

Члан 2.

Такмичарскa сезона  2017/2018. године (други део) почиње 10. 
марта 2018. године а завршава се 03. јуна 2018. године по следећем 
распореду:

XVIII  коло 10/11. март   2018. 

XIX  коло 17/18. март   2018. 

XX  коло 24/25. март   2018. 

XXI  коло 31/01 март /април  2018. 

XXII  коло 07/08. април   2018. 
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XXIII  коло 14/15. април  2018. 

XXIV  коло 21/22. април  2018. 

XXV  коло 28/29. април  2018. 

XXVI  коло 05/06. мај  2018. 

XXVII  коло 12/13. мај  2018. 

XXVIII  коло 19/20. мај  2018. 

XXIX  коло 26/27. мај  2018. 

XXX  коло 02/03. јун  2018. 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео 
је следећу: 

O Д Л У К У

O КАЛЕНДАРУ TAKМИЧЕЊА ПРВЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ 
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018. године

Члан 1.

Такмичарска сезона 2017/2018. године (први део) почиње 29. 
септембра 2017. године, а завршава се 11. децембра 2017. године 
по следећем распореду:

I  кoлo 29. до 02. септембра/октобра  2017.

II  кoлo 06. до 09. октобра 2017.

III  кoлo 13. до 16. октобра 2017.

IV  кoлo 20. до 23. октобра 2017.

V  кoлo 27. до 30. октобра 2017.

VI  кoлo 03. до 06. новембра 2017.

VII  кoлo 10. до 13. новембра 2017.

VIII кoлo 17. до 20. новембра 2017.
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IX  кoлo 24. до 27. новембра 2017.

X  кoлo 01. до 02. децембра 2017.

XI  кoлo 08. до 11. децембра 2017.

Члан 2.

Такмичарска сезона 2017/2018. године (други део) почиње 16. 
фебруара 2018. године, а завршава се 30. априла 2018. године по 
следећем распореду:

XII  коло 16. до 19. фебруара 2018.

XIII коло 23. до 26. фебруара 2018.

XIV коло 02. до 05. марта  2018.

XV коло 09. до 12. марта  2018.

XVI коло 16. до 19. марта  2018.

XVII коло 23. до 26. марта  2018.

XVIII коло 30. до 31. марта  2018.

XIX коло 06. до 09. априла 2018.

XX коло 13. до 16. априла 2018.

XXI коло 20. до 23. априла 2018.

XXII коло 27. до 30. априла 2018.
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Члан  3.

Такмичарска сезона 2017/2018. године (плеј-офф) почиње 04. 
маја 2018. године, а завршава се 11. јуна 2018. године по следећем 
распореду:

I  коло плеј-оф 04. до 07. маја 2018.

II  коло плеј-оф 11. до 14. маја 2018.

III  коло плеј-оф 18. до 21. маја 2018.

IV  коло плеј-оф 25. до 28. маја 2018.

V  коло плеј-оф 01. до 04. јуна 2018.

VI  коло плеј-оф 08. до 11. јуна 2018.

Члан  4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео 
је следећу: 

O Д Л У К У

O КАЛЕНДАРУ TAKМИЧЕЊА ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ 
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018. године

Члан 1.

Такмичарска сезона 2017/2018. године (први део) почиње 29. 
септембра 2017. године, а завршава се 11. децембра 2017. године 
по следећем распореду:

I  кoлo 29. до 02. септембра/октобра  2017.

II  кoлo 06. до 09. октобра 2017.

III  кoлo 13. до 16. октобра 2017.

IV  кoлo 20. до 23. октобра 2017.

V  кoлo 27. до 30. октобра 2017.

VI  кoлo 03. до 06. новембра 2017.

VII  кoлo 10. до 13. новембра 2017.

VIII кoлo 17. до 20. новембра 2017.
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IX  кoлo 24. до 27. новембра 2017.

X  кoлo 01. до 04. децембра 2017.

XI  кoлo 08. до 11. децембра 2017.

Члан 2.

Такмичарска сезона 2016/2017. године (други део) почиње 16. 
фебруара 2018. године, а завршава се 30. априла 2018. године по 
следећем распореду:

XII  коло 16. до 19. фебруара 2018.

XIII коло 23. до 26. фебруара 2018.

XIV коло 02. до 05. марта  2018.

XV коло 09. до 12. марта  2018.

XVI коло 16. до 19. марта  2018.

XVII коло 23. до 26. марта  2018.

XVIII коло 30. до 02. марта/априла 2018.

XIX коло 06. до 09. априла 2018.

XX коло 13. до 16. априла 2018.

XXI коло 20. до 23. априла 2018.

XXII коло 27. до 30. априла 2018.
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Члан  3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

                          

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео 
је следећу: 

O Д Л У К У

O КАЛЕНДАРУ TAKМИЧЕЊА ФУТСАЛ КУПА СРБИЈЕ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018. ГОДИНЕ 

Члан 1.

Календаром такмичења за Футсал куп ФС Србије, предвиђено је 
да се завршно такмичење купа одигра по следећем распореду:

• 1/8 финала  среда  07. 03. 2018. године

• 1/4 финала  среда  21. 03. 2018. године

• 1/2 финала  среда  18. 04. 2018. године

• Финале  среда  02. 05. 2018. године

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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I I I

ПРОПОЗИЦИЈЕ
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     На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. I/2007, 3/2012 и 3/2013) 
и члана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ван-
редни број  18/2016), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на  
седници одржаној 15.06.2017. године донео је следећу

О Д Л У К У

О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВА 
ФУДБАЛСКИХ ЛИГА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ 

I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу 
Фудбалског савеза Србије за првенства фудбалских лига почев од 
такмичарске сезоне 2017/2018.  и  питања са организацијом и начи-
ном рада такмичарских и дисциплинских органа којима је ФС Србије 
поверио вођење такмичења. 

Члан 2.

Првенства фудбалских такмичења у такмичарској 2017/2018 се-
зони на нивоу Републике Србије биће организована на следећи на-
чин:



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 262 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

• Супер лига      16  клубова

• Прва лига „Србија“    16  клубова

• Српска лига групе“Исток“, „Запад“ 

„Војводина“ и „Београд“      16       клубова

• Фудбалске лиге млађих категорија

(омладинска и кадетска)    16  клубова

• Футсал лиге (Прва и Друга)    12  клубова

• Супер и Прва лига женског фудбала     8  клубова

• Фудбалски куп Србије (мушкарци/жене)

• Супер куп

Члан 3.

ФС Србије непосредно руководи овим такмичењима, с тим, што 
одређене послове у непосредном спровођењу ових такмичења мо-
же поверити другим органима (заједницама, удружењима, савезима 
и др.). 

Члан 4. 

У такмичарској сезони  2017/2018. години у Супер лиги такми-
чиће се 16 клубова и то: 
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-  14 клубова који су заузели првих 14 (четрнаест) места у 
такмичењу 

Супер лиге на крају такмичарске 2016/2017. године.

- 2  клуба који су заузели прва 2 (два) места у такмичењу Прве 
лиге „Србија“ (у даљем тексту: Прва лига) на крају такмичарске се-
зоне 2016/2017.

Клубови из става 1. ове одлуке, да би учествовали у такмичењу 
Супер лиге, морају да добију лиценцу од надлежних органа ФСС.

Члан 5. 

Првенство у Супер лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: пре-
лиминарна (30 кола) и финална (7 кола - Плеј оф/Плеј аут), у складу 
са утврђеним Календаром такмичења.

У прелиминарној фази сваки клуб игра са осталим клубовима 
две утакмице, једну као домаћин, а другу као гост.

После формирања табеле од 1. - 16. места по завршетку прели-
минарне фазе, пре почетка финалне фазе, клубови ће бити по-
дељени у две групе: „А“ (Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут). Сваки клуб ће у 
својој групи одиграти по једну утакмицу, адекватно месту клуба на 
које се пласирао по завршетку прелиминарне фазе.

Пропозицијама такмичења у Супер лиге детаљније ће се разра-
дити одредбе из ст. 1.-3. овог члана. 
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Члан 6.

Најбоље пласирани клубови из такмичења  стичу право учество-
вања у такмичењима у организацији  УЕФА, уз услов да од надлеж-
них органа ФСС добију лиценцу у складу са Правилником о лицен-
цирању клубова ФСС за такмичења у организацији УЕФА.

На крају такмичарске сезоне 2017/2018 15-то и 16-то пласирани 
клуб Супер лиге прелазе у Прву лигу „Србија“.

Члан 7.

У такмичарској сезони 2017/2018 у Првој лиги „Србија“  ће се 
такмичити 16 клубова, и то:

- 15-то и 16-то пласирани клубови у такмичењу Супер лиге у 
сезони 2016/2017,

- 10 (десет) клубова из такмичења Прве лиге Србије у сезони 
2016/2017 који су заузели пласман од 3.-12. места,

- 4 првопласирана клуба Српске лиге групе „Исток“, „Запад“, 
„Војводина“ и „Београд“ у сезони 2016/2017.

Члан 8.

Првенство у Првој лиги“Србија“ са 30 кола организује се и спро-
води по двоструком бод систему у коме сваки клуб игра са осталим 
клубовима по 2 (две) утакмице, једну као домаћин а другу као гост.
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Члан 9.

 На крају такмичарске сезоне 2017/2018. 2 (два) првопласира-
на клуба Прве лиге „Србија“ прелазe у Супер лигу.

На крају такмичарске 2017/2018. године из Прве лиге „Србија“ 
испадају 4 (четири) најслабије пласирана клуба који прелазе у Срп-
ску лигу и постају чланови одређене групе српске лиге фудбалског 
савеза региона, чији су ти клубови чланови, по територијалном 
принципу.

 У Прву лигу „Србија“ улазе прваци Српске лиге групе „Исток“, 
„Запад“, „Војводина“ и „Београд“.

Члан 10.

Почев од такмичарске сезоне 2018/2019 такмичење у Првој лиги 
„Србија“ одвија се по истим принципима као и такмичење у Супер 
лиги.

Првенство Прве лиге „Србија“ одвија се у 37 кола и то у две фа-
зе: прелиминарна (30 кола) и финална (7 кола - Плеј оф/Плеј аут), у 
складу са утврђеним Календаром такмичења.

У прелиминарној фази сваки клуб игра са осталим клубовима 
две утакмице, једну као домаћин, а другу као гост.

После формирања табеле од 1. - 16. места по завршетку прели-
минарне фазе, пре почетка финалне фазе, клубови ће бити по-
дељени у две групе: „А“ (Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут). Сваки клуб ће у 
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својој групи одиграти по једну утакмицу, адекватно месту клуба на 
које се пласирао по завршетку прелиминарне фазе.

Пропозицијама такмичења Прве лиге „Србија“ детаљније ће се 
разрадити одредбе из ст. 1.-3. овог члана. 

Члан 11.
Почев од такмичарске сезоне 2018/2019 из Супер лиге испадају 

2 (два) последње пласирана клуба (15. и 16. пласирани). 

Клуб који је у такмичењу заузео 14. место игра бараж са побед-
ником баража из Прве лиге „Србија“, а победник ће учествовати у 
такмичењу Супер лиге у следећој сезони.

Члан 12.

Почев од такмичарске сезоне 2018/2019 два првопласирана клу-
ба из првенства Прве лиге „Србија“ прелазе у Супер лигу.

Клубови који су у првенству Прве лиге „Србија“ заузели 3, 4, 5. и 
6. место играју „бараж“, чији победник игра „бараж“ са 14-то пласи-
раним клубом у такмичењу Супер лиге. Победник овог „баража“ 
учествоваће у такмичењу Супер лиге у сезони 2019/2020.

Члан 13.

Пропозицијама такмичења у Супер и Првој лиги „Србија“, као и 
посебном одлуком о „баражу“, посебно ће се разрадити одредбе из 
чл. 11. и 12. ове одлуке.
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Члан 14.

По завршетку такмичења Српске  лиге у сезони 2017/2018, обна-
вљање лиге врши се на следећи начин: 

У Прву лигу „Србија“  прелазе првопласирани клубови Српске 
лиге „Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“.

 Из Српских лига „Исток“, „Запад“ и „Војводина“  испадаju по 2 
(два) најслабије пласирана клуба. Из Српске лиге „Београд“ испада 
најслабије пласирани клуб, као и поражени из „баража“ између 
најслабије пласираног клуба из Српске лиге група „Београд“, који на 
основу пропозиција не испада (први изнад потиснутог) и 3. пласира-
ног клуба зонске лиге „Београд“.

 Из Српских лига испада и још онолико клубова колико се вра-
ти из Прве лиге „Србија“  а припадају територији те групе Српске 
лиге. 

Члан 15.

У Српску лигу „Исток“ улазе првопласирани клубови зонских 
фудбалских лига „Исток“,  „Запад“ и „Југ“.

 У Српску лигу „Запад“ улазе првопласирани клубови зонских 
фудбалских лига „Морава“, „Дунав“ и  „Дрина“.

 У Српску лигу „Војводина“ улазе првопласирани клубови 
покрајинских лига „Банатска“, „Бачка“ и „Новосадско-Сремска“.
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 У Српску лигу „Београд“ улазе два најбоље пласирана клуба 
из зонске лиге „Београд“ и победник „баража“ између најслабије 
пласираног клуба из српске лиге група „Београд“, који на основу 
пропозиција не испада (први изнад потиснутог) и 3. пласираног клу-
ба зонске лиге „Београд“.

Члан 16.

У такмичарској сезони 2017/2018. године на територији ФС Ср-
бије, а на основу одлука извршних одбора територијалних фудбал-
ских савеза, постојаће следеће зонске лиге: 

- на територији региона Западне Србије 3 лиге:

  „Морава“, „Дунав“ и „Дрина“ са по 16 клубова. 

- на територији региона Источне Србије 3 лиге: 

   „Исток“, „Запад“ и „Југ“ са по 16 клубова.  

- на територији ФС Војводине 3  лиге: 

   група „Банатска“, „Бачка“ и  „Новосадско-Сремска“ са по 16 
клубова, 

- на територији ФС Београда 1 лига 

   „Београд“ са 16 клубова. 

Члан 17.

Из Омладинске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пла-
сирана клуба, а улазе прваци омладинских лига фудбалских савеза 
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региона „Источне“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза Војводине 
и Фудбалског савеза Београда.

Из Кадетске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пласира-
на клуба, а,  улазе прваци кадетских  лига фудбалских савеза реги-
она „Источне“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза Војводине и 
Фудбалског савеза Београда.

Члан 18.

Такмичење у Пионирској лиги Србије у сезони 2017/2018  одвија 
се у 4 (четири) групе, односно у територијалним фудбалским саве-
зима Војводине, Западне Србије, Источне Србије и Београда, који су 
надлежни да својим пропозицијама регулишу правила такмичења. 
Победници регионалних такмичења учествују на финалном турниру, 
кога организује ФС Србије. Извршни одбор ФСС донеће пропозиције 
финалног турнира за првака Србије у пионирској конкуренцији.

Почев од сезоне 2018/2019, а у складу са опредељењима Омла-
динске комисије и Стручног одбора ФСС и свеобухватне анализе 
такмичења у Пионирској лиги Србије, могуће је формирање јединс-
твене лиге на нивоу Србије, о чему ће коначну одлуку, након спро-
ведене расправе, донети Извршни одбор ФС Србије.

Члан 19.

 У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учест-
вују сви регистровани фудбалски клубови на територији ФС Србије 
у складу са Пропозицијама овог такмичења. 
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Члан 20.
Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским а 

наставља се у окружним – подручним, покрајинским и регионалним 
фудбалским савезима и ФС Београда а завршава се одигравањем 
финалне утакмице за фудбалски Куп, а победник стиче права иг-
рања у  такмичењу УЕФА, уз услов да добије лиценцу од надлежних 
органа ФСС или УЕФА, а у складу са Правилником о лиценцирању 
клубова ФСС за такмичења у организацији УЕФА.

Члан 21.
Завршни део такмичења за фудбалски Куп Србије одвија се пре-

ма Пропозицијама такмичења које доноси Извршни одбор ФС Ср-
бије. 

II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 22.
Такмичарски и дисциплински органи, послове и задатке из своје 

надлежности врше на основу Статута ФС Србије, Правилника о 
фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилника, Правилника 
о судијама и суђењу, пропозиција такмичења лига, Пропозиција 
такмичења за фудбалски Куп на територији ФС Србије, одлука на-
длежних органа  и других прописа ФС Србије и надлежних органа 
који регулишу ову материју. 

Члан 23.

Овом Одлуком одређени послови у непосредном спровођењу 
такмичења поверавају се:
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• Заједници фудбалских клубова Супер лиге у вези такмичења 
те лиге.

• Удружењу фудбалских клубова Прве лиге „Србија“ у вези 
такмичења те лиге.

• Фудбалским савезима ФС Београда, ФС Војводине, ФС реги-
она Источне Србије, ФС региона Западне Србије у вези такмичења 
својих Српских лига. 

Члан 24.

Надлежни првостепени такмичарски органи су: 

• Директор Супер лиге

• Комесар за такмичење Прве лиге 

• Такмичарска комисија ФСС, за такмичења у Купу,

• Комесари за такмичење Српске лиге групе „Исток“, „Запад“, 
„Војводина“ и „Београд“.

Комесари за такмичење Српске лиге и њихови заменици бирају 
се одлуком извршних одбора територијалних фудбалских савеза, са   
мандатом од 1 (једне) године, уз могућност поновног избора. 

Члан 25. 

Надлежни првостепени дисциплински органи су: 

• Дисциплинска комисија  ФС Србије

• дисциплинске судије Српске лиге групе „Исток“, „Запад“ и 
„Војводина“ и „Београд“.
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Дисциплинске судије Српске лиге бирају се одлукама извршних 
одбора територијалног фудбалског савеза, са мандатом од 1 (једне) 
године, уз могућност поновног избора. 

Члан 26. 

Надлежни судијски органи су:

• Судијска комисија ФСС за Супер лигу,  Прву лигу, Куп, Прве 
лиге Футсала, Супер и Прве лиге за жене

• Комесари за суђење за српске, зонске и ниже лиге, Друга лига 
Футсала и Друга лига за жене, који имају своје заменике. 

Избор чланова Судијске комисије  врши Извршни одбор ФС Ср-
бије, а избор комесара за суђење Српске лиге и зонских и нижих 
лига и њихових заменика врше надлежни органи ФС покрајина, ре-
гиона и ФС Београда. 

Мандат комесара за суђење и њихових заменика  траје годину 
дана, уз могућност поновног избора. 

Члан 27.

За остваривање обавеза и задатака из своје надлежности такми-
чарски, дисциплински и судијски органи имају своје заменике који их 
замењују у случају њихове одсутности или спречености за оба-
вљање функција. 

Члан 28.

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:
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• Комисија за жалбе ФС Србије

• Комисије за жалбе ФС покрајина, ФС региона и ФС Београда.

Члан 29. 

О захтевима за заштиту Правилника клубова Супер лиге и Прве 
лиге одлучује Извршни одбор ФС Србије, а за Српску и ниже лиге, 
за своју територију одлучује извршни одбор надлежног територијал-
ног савеза.  

Члан 30.

Инокосне такмичарске органе Супер лиге и Прве лиге бирају 
асоцијације клубова (заједница клубова – удружење клубова). 

Члан 31. 

Асоцијације клубова, фудбалски савези покрајина, региона и 
Београда из ове Одлуке бирају комесаре за безбедност и њихове 
заменике који обављају послове које им повери Комесар за безбед-
ност ФС Србије. 

III - ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 32.

За такмичење Супер, Прве, Српске лиге, Омладинске, Кадетске, 
лиге женског фудбала и Футсал лиге,  Извршни одбор ФС Србије 
доноси Пропозиције такмичења које не могу бити у супротности са 
Правилником о фудбалским такмичењима и општим актима ФС Ср-
бије. 
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 За ниже лиге пропозиције такмичења доноси надлежни орган 
територијалног савеза.

Члан 33.

 Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за 
првенствено такмичење: распоред утакмица; одлагање утакмица; 
игралишта; одређивање игралишта и почетак утакмица; организа-
ција утакмица; право наступања и утврђивање идентитета; делега-
ти; судије: забрану одигравања утакмица на одређеном терену или 
терену одређеног подручја; дисциплинске прекршаје; регистровање 
утакмица суспендованих клубова; жалбе: посебне рокове у жалбе-
ном поступку; регистровање утакмица; утврђивање пласмана, ле-
карске прегледе, дресове (боје и бројеви): наступ са најбољим ти-
мом; предавање утакмице без борбе; најмањи број играча; финан-
сијске одредбе; награде; службени билтен; обнављање лиге, мини-
мум услова за стручно-педагошки рад и др.

Члан 34.

Питања која нису уређена овом одлуком ближе се уређују у Пра-
вилнику о фудбалским такмичењима ФС Србије и одговарајућим 
упутствима и одлукама које доносе надлежни органи ФС Србије и 
одговарајући органи територијалних савеза.

Члан 35.

Пропозицијама такмичења за куп утакмице уређују се услови за 
организовање и спровођење такмичења као сталног система које не 
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могу бити у супротности са одредбама Правилника о фудбалским 

такмичењима а доноси их Извршни одбор ФС Србије и исти ће се 

примењивати на територији ФС Србије. 

Члан 36.

Клубови Супер лиге, Прве лиге, Српске и нижих фудбалских ли-

га морају у потпуности испуњавати услове из Основног правилника 

о стручно-педагошком раду у фудбалским организацијама ФС Ср-

бије, Правилника о дозволи за рад-лиценци тренера, Правилника о 

безбедности и сигурности на утакмицама, Правилника о лиценци-

рању клубова ФСС за такмичење у Супер лиги и осталих прописа 

ФС Србије, да би се могли такмичити у фудбалским лигама ФС Ср-

бије. 

Члан 37.

Ниже степене такмичења од зонског – покрајинског уређиваће 

покрајински, регионални и Фудбалски савез Београда према својим 

потребама и развијеношћу клубова уз могућност формирања окруж-

них, подручних, међуопштинских и општинских лига са групама и 

бројем клубова по процени надлежних територијалних савеза. 

Члан 38.

Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да издаје упутства и даје 

тумачења за примену ове одлуке.
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Члан 39.

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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Извршни одбор ФС Србије, на основу члана 45. Статута Фудбал-
ског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 
18/2016), на седници одржаној 15.06. 2017. године, донеo je

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕУ 
ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Првенствено фудбалско такмичење Супер лиге организује се у 
складу са  Одлуком о систему сталних такмичења за првенства 
фудбалских лига и надлежним органима за спровођење такмичења 
на нивоу Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС).

Супер лига Србије је јединствена и броји 16 клубова.

У такмичењу за првенство Супер лиге Србије у фудбалу учест-
вују следећи клубови:

- 14 клубова који су заузели првих 14 места у Супер лиги Србије, 
у такмичарској сезони 2016/2017.

- 2 клуба који су заузели првa 2 (два) места у такмичењу Прве 
лиге „Србијa“ на крају такмичарске сезоне 2016/2017.
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Члан 2.
У такмичењу за првенство Супер лиге Србије не могу учествова-

ти клубови који одлуком надлежних органа ФСС нису добили лицен-
цу за учествовање у такмичењу Супер лиге Србије у сезони 
2017/2018.

Услови за издавање лиценце клубовима који учествују у такми-
чењу Супер лиге Србије  регулишу се посебном прописима Фудбал-
ског савеза Србије.

Члан 3.

Сваки клуб који учествује у првенству Супер лиге Србије у 
фудбалу мора да испуњава следеће услове:

• да испуни критеријуме из Правилника о лиценцирању клубо-
ва ФСС за учешће у Супер лиги.

• да испуњава све услове у вези са тимовима млађих катего-
рија играча у складу са прописима ФСС.

• да испуњава све услове у вези са стручно-педагошким радом, 
односно бројем и стручним квалификацијама тренера, у складу са 
прописима ФСС.

Поред услова из става 1. овог члана, клуб мора да испуњава све 
услове из Правилника ФСС о безбедности и сигурности на фудбал-
ским утакмицама. 

Члан 4.

Клубови који се такмиче у Првенству Супер лиге дужни су сле-
деће:
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• да поштују Правила фудбалске игре, која су дата у одгова-
рајућој одлуци ФСС,

• да поштују универзалне принципе фер плеја и одредбе Одлу-
ке о етичком кодексу чланова ФСС,

• да у такмичењу увек наступају са најјачим тимом и да се 
такмиче до последњег кола,  

• да поштују све важеће прописе ФСС и Заједнице фудбалских 
клубова Супер лиге (у даљем тексту: Заједница), као и да поштују 
одлуке ФСС и Заједнице које су буде доносиле у вези Првенства,

• да ће поштовати све одлуке које током такмичења буду доне-
те од стране Заједнице и ФСС,

• да сарађују са органима ФСС и Заједнице у представљању 
Првенства у јавности, водећи рачуна да на било који начин не штете 
угледу ФСС и Заједнице,   

• да уколико своје утакмице као домаћини играју на терену од 
вештачке траве, исти буде у складу са стандардима ФИФА у тој об-
ласти и да за то поседују одговарајући сертификат,

• да ће поштовати важећу регулативу и процедуру у случају 
допинг контроле на утакмицама, 

• да присуствују свим свечаностима и промотивним активност-
има које закаже Заједница.

• да клуб који освоји прво место у Првенству обавезно учест-
вује у утакмици Супер Купа са победником Купа Србије, која ће се 
одиграти пред почетак следеће такмичарске сезоне.
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II - ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ

Члан 5.

У складу са одредбама члана 71. став 2. Статута ФС Србије, 
организацију и вођење такмичења у Супер лиги ФСС је поверио 
Заједници фудбалских клубова Супер лиге Србије (у даљем тексту: 
Заједница), а којим руководи Директор лиге.  

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се придржавају прописа у тој области и да се 
старају о успеху организације утакмице.

Члан 6.

Изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће зна-
чење:

„Економска права“ означавају свако били групно или појединач-
но економско или медија право и могућност која је у вези са Првен-
ством Супер лиге (укључујући без ограничења: сва медијска права, 
маркетиншка права и права на податке)

„Медијска права“ означавају сва права да се произведе, распо-
дели и емитује било у линеарној или на захтев, уживо или одложено 
, у било којој познатој форми трансмисије (аналогно, дигитално, ка-
бловски, сателитски), било где у свету (укључујући без ограничења 
у свакој форми емитовања: телевизијски, радијски, безжично, жич-
но, интернет), аудио-визуална услуга такмичења Првенства Супер 
лиге;
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„Маркетинг права“ означавају сва права на промоцију, оглаша-

вање и тржишни наступ  Првенства Супер лиге и сва права на еко-

номско коришћење свих огласних могућности Првенства Супер лиге  

укључујући, али не искључујући непоменуто као што су: огласне 

поруке-спонзорства, лиценсирање, продаја производа и пласман 

производа, издаваштво, клађење и други познати или у будућности 

ново откривене форме оглашавања и маркетиншког коришћења мо-

гућности првенства Супер лиге; 

„Права на податке“ означавају права на економско искоришћа-

вање статистике, резултата и свих осталих података у вези са Пр-

венством Супер лиге;          

ФСС је искључиви власник економских права на Првенство Су-

пер лиге. 

ФСС је економска права на Првенство Супер лиге пренео на 

Заједницу у складу са са чланом 5. став 1. ових Пропозиција све док 

Заједница обавља поверени посао. Заједница је дужна да се стара 

о свим економским правима као добар домаћин водећи увек рачуна 

да се наведена права на било који начин не злоупотребљавају, огра-

ничавају или укидају.  

У складу са претходним ставом, Заједница има искључиво право 

на искоришћавање медијских права, маркетиншких права и права 

на податке, која права на искоришћавање су клубови дужни да по-

штују све док се такмиче у Првенству Супер лиге.    



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 282 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Учествовањем у Првенству Супер лиге клуб је дужан да поштује 
економска права Првенства Супер лиге. Клуб има право на марке-
тиншко искоришћавање својих могућности на начин да не угрожава 
економска права ФСС и Заједнице. Свако коришћење економских 
права на Првенство Супер лиге од стране клуба мора да има прет-
ходну писану сагласност Заједнице и ФСС. 

Члан 7.

Заједница може  да предложи промену назива такмичења за 
Супер лигу, о чему одлуку доноси надлежни орган ФСС.

Заједница у назив такмичења може да укључи  назив главног 
спонзора такмичења Супер лиге или производ на који он укаже, без 
потребе да промени ове пропозиције.

Промене из става 2. овог члана могу се вршити пред почетак 
јесењег, односно пролећног дела такмичења.

Члан 8.

Извршни одбор ФСС је дужан да током првенства, а према ука-
заној потреби, као и на захтев клубова или предлог Директора лиге, 
разматра питања у вези одвијања такмичења и регуларности и да по 
потреби предузима одговарајуће мере.

Извршни одбор ФСС најмање два пута годишње (на крају је-
сењег дела и по завршетку такмичења), разматра извештаје органа 
Заједнице о такмичењу у Супер лиги.
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III - РАСПОРЕД

Члан 9.

Првенство Супер лиге одвија се у складу са Календаром такми-
чења. Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС, а распо-
ред одигравања утакмица доноси Директор лиге.

Такмичење у Супер лиги одржава се у терминима које одреди 
Директор лиге.

Распоред одигравања утакмица утврђује Директор лиге најкас-
није 30 дана пре почетка јесењег, односно пролећног дела такми-
чарске године, према званичном календару ФСС.

Члан 10.

За успостављање распореда такмичења такмичарски бројеви 
клубова бирају се полудиригованим жребом према Бергеровим таб-
лицама.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, 
односно из места чија су седишта удаљена до 30 км, приликом жре-
ба, односно извлачења такмичарских бројева, извршиће се такав 
распоред утакмица ових клубова како би се избегло да у истом колу 
ови клубови истовремено буду домаћини.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествују три или више 
клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови се раз-
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двајају тако да се обезбеди да у истом колу један буде гост, а други 
домаћин.

У оквиру распореда такмичења, а у циљу коришћења и оних 
термина који по званичном календару ФСС, нису предвиђени за пр-
венствене утакмице, Директор лиге може да одлучи да се и такви 
термини користе за поједина првенствена кола.

Члан 11.

Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу 
УЕФА могу се, на тражење клуба - учесника померити за један дан 
раније, односно дан касније. Уколико се ради о два клуба учесника 
УЕФА такмичења, за одлагање је потребна сагласност другог клуба, 
с тим да је обавеза померања клубу уколико није протекло 72 часа 
од одигравања претходне утакмице, о чему одлуку доноси Директор 
лиге.

У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Ди-
ректор лиге може да донесе одлуку да се једно или више првенстве-
них кола или утакмица које одлучују о пласману у такмичења УЕФА 
или прелазак у нижи ниво такмичења, играју истог дана и да почне 
у исто време, друго полувреме утакмице мора такође да почне у 
исто време. 

Првенствене утакмице које се играју у ноћним терминима, мо-
рају имати јачину осветљења од минимум 1.400 лукса.

Време почетка утакмица за свако коло утврђује Директор лиге.
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IV - НЕОДИГРАВАЊЕ, ПРЕКИД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 12.

У случају више силе (рестрикција електричне енергије и сл.) 
клуб домаћин, који је пријавио ноћну утакмицу, дужан је да одмах по 
наступању више силе, обавести Директора лиге и гостујући клуб .

У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених 
околности, утакмица се може одложити, а одложена утакмица се ће 
се одиграти сутрадан, односно у другом термину који одреди Дирек-
тор лиге.

Ако је утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога 
који се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак елек-
тричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, 
или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова утак-
мица уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног вре-
мена одређеног за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80% 
регуларног времена одређеног за игру, регистроваће се постигнутим 
резултатом. 

Изузетно, у случају нестанка електричне енергије судија утакми-
це је дужан да сачека најмање 30 минута након чега у консултацији 
са делегатом одлучује о наставку утакмице.

Члан 13.

Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих 
разлога пре почетка или за време утакмице, а не ради се о случају 
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„више силе“, па судија одлучи да се утакмица не може играти или 
прекинута наставити, што мора бити констатовано у записнику, утак-
мица се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист 
противника.

Члан 14.

Ако клуб даје четири или више играча у сениорску, олимпијску и 
младу националну селекцију ради одигравања утакмица, онда му се 
на његов захтев мора изменити распоред одигравања првенствених 
утакмица. Уколико је у питању пријатељска утакмица, клуб мора 
пустити играча у складу са правилима ФИФА, или сходно одлуци 
ФСС али због тога не може одлагати утакмице сем када је утакмица 
у званичном међународном календару.

Директор лиге може, пре одигравања првенствених утакмица, 
донети одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих 
разлога који су наступили без кривице клубова учесника (велико 
невреме, епидемије, саобраћајне несреће једне од екипа учесница 
утакмице, немогућност да се спроведу прописане мере безбедности 
за одигравање првенствених утакмица или из других изненадних 
непредвиђених околности).

Члан 15.

Када се утакмица одлаже због изненадне болести играча (трова-
ње, грип и сл), а не због спортских повреда играча, то се може учи-
нити уколико је болесно најмање 7 стандардних играча (играчи који 
су одиграли 70% утакмица). Када Директор лиге добије писмени 
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захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплет-
ном медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, 
дијагноза, мишљење за опоровак тј. дужину боловања и сл.), затра-
жиће од Медицинске комисије ФС Србије да донесе одлуку по овом 
питању а иста Комисија или лекар специјалиста кога она ангажује, 
је дужна да пре доношења одлуке изврши одређене анализе, пре-
глед болесника и сл.

Члан 16.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Директор 
лиге ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном термину, 
под условом да сваки клуб има најмање два слободна дана између 
одигравања две утакмице. 

Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти 
најкасније до завршетка јесењег дела првенства, а одложене утак-
мице пролећног дела првенства пре одигравања последњих кола 
која се на основу одлуке надлежног органа обавезно играју у исто 
време.

Члан 17.

Клуб који не наступи у новом термину утакмице, који одреди Ди-
ректор лиге, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника 
ФСС, а утакмица се региструје по службеној дужности 3:0 (пар-фор-
фе) у корист противника. Одлуку о регистрацији утакмице службе-
ним резултатом 3:0 (пар-форфе) доноси, по службеној дужности 
Директор лиге.
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Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин утакмице 

сносиће последице предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 18.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакми-

це, укључујући и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, 

губи утакмицу са 3:0 (пар-форфе), уколико до прекида његов про-

тивник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној 

дужности Директор лиге.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на 

судије, нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке су-

дије да искључени играч напусти терен и др, а утврди се да је за 

прекид утакмице крив један од клубова учесника, утакмица ће се 

регистровати са 3:0 (пар-форфе) у корист противничког клуба уколи-

ко до прекида игре није постигнут бољи резултат. 

Члан 19.

Ако Директор лиге утврди да за прекид игре није крив ни један 

од клубова учесника, односно да су за прекид подједнако крива оба 

клуба, и да је организатор утакмице предузео све мере предвиђене 

одлуком надлежног такмичарског органа о организацији и обез-

беђењу реда на утакмицама одређеног степена такмичења, надле-

жан такмичарски орган може одлучити да се одигра нова утакмица 

или прекинута региструје постигнутим резултатом.
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Ако је одлуком надлежног органа одређено поновно одигравање 
утакмице, на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који 
имају право наступа на дан одигравања поновљене утакмице. На 
поновљеној утакмици немају право наступа играчи којима су под 
аутоматском казном забране играња због изречених опомена (жутих 
картона) и играчи који се налазе под казном суспензије било које 
врсте (црвени картон, временска суспензија итд.). Опомене изрече-
не на прекинутој утакмици се поништавају и не евидентирају, осим 
црвених картона. 

Члан 20.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инциде-
ната, надлежан дисциплински орган може суспендовати одгова-
рајући тим и забранити му одигравање утакмица на том стадиону 
или подручју за време вођења поступка.

V - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 21.

Такмичење у Супер лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: 
прелиминарна (30 кола) и финална (7 кола).

За сваку одиграну утакмицу у такмичењу добијају се бодови у 
зависности од постигнутог резултата: 3 бода за победу; 1 бод за не-
решени резултат; 0 бодова за изгубљену утакмицу
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a) Прелиминарна фаза

Члан 22.

Сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, једну као 
домаћин, а другу као гост.

Успостављање табеле врши се према броју освојених бодова.

За успостављање табеле после појединих кола такмичења у то-
ку прелиминарне фазе у случају да исти број бодова постигну два 
или више клубова, примењују се следећи принципи: 

• већа гол разлика између постигнутих и примљених голова;

• ако је једнака гол разлика - већи број постигнутих голова.

Члан 23.

О редоследу клубова по завршетку прелиминарне фазе одлучују 
следећи принципи: 

У такмичењима за Супер лигу распоред клубова у табели од 1. 
до 16. места после одиграних 30 кола прелиминарне фазе одређује 
се према броју освојених бодова.

У случају да после прелиминарне фазе два или више клубова 
имају исти број бодова, о заузетом месту одлучују:

За два клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између та два клуба,
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• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постиг-
нутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима 
УЕФА, да се голови дати у гостима рачунају „двоструко,” – боља гол 
разлика између постигнутих и примљених голова на утакмицама 
између тих клубова,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на 
свим утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ 
после прелиминарне фазе,

• ако је и даље исто стање - жреб који ће извршити директор 
лиге на седници  Извршног одбора Заједнице.

За више од два Клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између тих клубова,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постиг-
нутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на 
утакмицама између тих клубова,  

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на 
свим утакмицама у прелиминарној фази,
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• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ 
после прелиминарне фазе,

• ако је и даље исто стање, извлачење (жреб) које ће извршити 
Директор лиге на седници Извршног одбора Заједнице.

Члан 24.

После формирања табеле од 1. до 16. места по завршетку пре-
лиминарне фазе, пре почетка финалне фазе клубовима ће бити 
призната половина добијених бодова у прелиминарној фази (на 
пример 48 бодова у прелиминарној фази = 24 бодa пре финалне 
фазе). У случају добијања непарног броја бодова у прелиминарној 
фази, клубовима ће бити призната половина добијених бодова у 
прелиминарној фази са заокружењем на више за 0,5 бодова (на 
пример 49 бодова  у прелиминарној фази = 24,5 бодова + 0,5 бодова 
= 25 бодова пре финалне фазе).

Члан 25.

По завршетку прелиминарне фазе клубови ће бити подељени у 
две групе: „A“ (Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут), у којима ће наступати сле-
дећи клубови:

• група „А“  (Плеј оф): клубови од 1.-8. места после прелими-
нарне фазе,

• група „Б“  (Плеј аут): клубови од 9.-16. места после прелими-
нарне фазе.
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б) Финална фаза

Члан 26.

Сваки клуб  са осталим клубовима у својој групи игра једну утак-
мицу према следећој шеми, адекватно месту клуба на које се пласи-
рао по завршетку прелиминарне фазе:

  Група „А“ (Плеј оф):      Група „Б“ (Плеј аут):

31 коло: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8        31 коло: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15

32 коло: 4-1, 2-3, 6-7, 8-5    32 коло: 16-9, 13-12, 14-10, 15-11

33 коло: 1-3, 5-7, 2-4, 6-8     33 коло: 9-13, 12-16, 10-15, 11-14

34 коло: 7-1, 3-5, 8-2, 4-6    34 коло: 12-9, 10-11, 14-15, 16-13

35 коло: 1-5, 4-8, 2-7, 3-6    35 коло: 9-10, 11-12, 13-14, 15-16

36 коло: 8-1, 5-4, 6-2, 7-3    36 коло: 15-9, 11-13, 16-10, 12-14

37 коло: 1-6, 2-5, 3-8, 4-7    37 коло: 9-11, 13-15, 10-12, 14-16

Члан 27.

 Клубовима ће по завршетку финалне фазе сабирањем бити 
признат број бодова добијених у финалној фази као и половина бо-
дова добијених у прелиминарној фази у складу са принципима де-
финисаним у члану 24. 
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У такмичењу Супер лиге редослед клубова у коначној табели 
после одигране финалне фазе одређује се према броју освојених 
бодова уз назнаку, да најниже пласирани клуб из Плеј оф-а на крају 
сезоне не може да буде испод 8. места, док најбоље пласирани клуб 
из Плеј аут-а на крају сезоне не може да буде изнад  9. места.

Члан 28.

 У случају да после прелиминарне фазе и поделе бодова у скла-
ду са принципима из члана 24. на почетку, у току као и на крају фи-
налне фазе приликом формирања табеле и утврђивање коначне 
табеле два или више клуба имају исти број бодова, о заузетом мес-
ту одлучују:

За два клуба:

• број остварених бодова у прелиминарној фази,

• број остварених бодова на утакмицама између тих клубова, 
одиграним у прелиминарној фази,

• ако је исти број бодова - боља гол разлика на утакмицама 
између тих клубова, одиграним у прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима 
УЕФЕ, да се голови дати у гостима рачунају „двоструко,” - повољнија 
разлика између постигнутих и примљених голова на утакмицама 
између тих клубова, одиграним у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у целом циклусу такмичења у  Супер лиги,
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• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на 
свим утакмицама у целом циклусу такмичења у Супер лиги,

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ 
у целој сезони у Супер лиги, 

• ако је и даље исто стање – ако су два Клуба са истим бројем 
бодова на првом и другом месту у табели такмичења за Супер лигу, 
или на месту које обезбеђује учешће у такмичењу УЕФА, а такође и 
клубови чији пласман одлучује о испадању, организује се баражна 
утакмица на неутралном терену, који одреди Заједница. У случају 
нерешен ог резултата у регуларном времену одиграће се продужеци 
2 x 15 минута, а у случају да и даље остане нерешен резултат судија 
ће пресудити извођење пенала према важећим прописима.

За више од два клуба:

• број остварених бодова у прелиминарној фази,

• број остварених бодова на утакмицама између тих клубова, 
одиграних у прелиминарној фази,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постиг-
нутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова оди-
граним у прелиминарној фази,

• ако је једнак број бодова - боља гол разлика између постигну-
тих и примљених голова на свим утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у целом циклусу такмичења у  Супер лиги,
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• ако је и даље исто стање већи број постигнутих голова на 
свим утакмицама у целом циклусу такмичења у Супер лиги, 

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ 
у целој сезони у Супер лиги,

• ако је и даље исто стање – извлачење (жреб) које ће изврши-
ти Директор лиге на седници Извршног одбора Заједнице.

Коначну табелу - такмичење верификује Директор лиге, а усваја 
Извршни одбор Заједнице. 

Члан 29.
Клуб који освоји прво место у такмичењу Супер лиге осваја титу-

лу Првака Србије,  златне медаље (35) и репрезентује Србију у 
такмичењу УЕФА Лига Шампиона.

Клуб који освоји друго место у такмичењу Супер лиге репрезен-
тује Србију у такмичењима УЕФА Лига Европе.

Клуб који освоји треће место у такмичењу Супер лиге репрезен-
тује Србију такмичењима УЕФА Лига Европе.

Клуб који освоји четврто место у такмичењу Супер лиге репре-
зентује Србију у такмичењима УЕФА Лига Европе у ситуацији, када 
је првопласирани, другопласирани или трећепласирани клуб Супер 
лиге истовремени и освајач Куп-а Србије.

Члан 30.

 Клуб стиче право учествовања у међународним такмичењима 
под условом да је добио лиценцу од надлежних органа ФС Србије 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 297ФУДБАЛ, 15.06.2017.

складу са одредбама Правилника о лиценцирању клубова Фудбал-
ског савеза Србије за такмичења у организацији УЕФА (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 16/2015).

Уместо клуба који није добио лиценцу, а остварио је спортски 
успех на основу којег је могао да учествује у међународним такми-
чењима, право учешћа стиче следећи најбоље пласирани клуб Су-
пер лиге који је добио лиценцу.

Члан 31.

Клубови, који на крају такмичења у Супер лиги освоје 15. и 16. 
место на табели, прелазе у Прву лигу „Србија“, у којој ће се такми-
чити у наредној сезони.

Клубови који освоје 1. и 2. место у Првој лиги „Србија“ учество-
ваће у следећој сезони у такмичењу Супер лиге под условом да су 
од надлежних органа ФСС добили лиценцу за такмичење у Супер 
лиги.

Уместо клуба који није добио лиценцу, а остварио је спортски 
успех на основу којег је могао да учествује у такмичењу Супер лиге, 
право учешћа стиче следећи најбоље пласирани клуб Прве лиге 
„Србија“, који је добио лиценцу.

Члан 32.

Клуб који пре почетка или током такмичења у Супер лиги одус-
тане од даљег учествовања, у наредном циклусу такмичења биће 
премештен за два ранга нижи степен такмичења или у најнижи сте-
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пен такмичења уз примену одговарајућих одредби из Дисциплинског 
правилника ФСС.

Клуб који у току такмичења за Супер лиге не одигра својом кри-
вицом две планиране утакмице наћи ће се на последњем месту на 
табели или после прелиминарне фазе и/или после финалне фазе, 
аутоматски ће бити елиминисан из Супер лиге и, независно од фи-
нансијских санкција, биће премештен за два ранга нижи степен 
такмичења или у најнижи степен такмичења уз примену одгова-
рајућих Дисциплинских прописа. 

Резултати клуба који је иступио из такмичења у Супер лиги у 
току такмичарске сезоне решаваће се на следећи начин:

• Уколико клуб иступи у току прелиминарне фазе сви постигну-
ти резултати се бришу.

• Уколико клуб иступи у току финалне фазе сви постигнути ре-
зултати у прелиминарној фази остају на снази а сви резултати из 
финалне фазе се бришу.

Члан 33.

Суспендован тим, не може наступити на јавној утакмици све док 
траје суспензија.

Све утакмице за време суспензије изречене због неизвршавања 
правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспор-
них обавеза насталих из такмичења предвиђених пропозицијама 
надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар форфе) у корист 
противника.
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Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због 
суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопход-
но потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, 
неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. По до-
ношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице према 
распореду такмичарског орган.

Члан 34.

Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) 
место (места) у Супер лиги због одустајања клуба (клубова), одлуку 
о попуњавању слободног (слободних) места у Супер лиги доноси 
посебном одлуком Извршни одбор ФС Србије, водећи рачуна о ин-
тересима развоја фудбалског спорта у Србији, с тим да поседње-
пласирани клуб због очувања спортског интереса такмичења оба-
везно испада из Супер лиге.

Члан 35.

Заједница на крају сваке сезоне уручује посебна признања за 
остварене спортске резултате и то:

Клуб који освоји  прво место у такмичењу за Супер лиге добија 
пехар који је установила Заједница, који се уручује прваку и који ос-
таје у клубу током једне сезоне. Клуб је обавезан да чува пехар и 
одговоран у случају његовог уништења или оштећења. Клуб мора да 
врати трофеј у неоштећеном стању Заједници  најкасније 14 дана 
пре последњег кола такмичења у Супер лиги.
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Члан 36.

Пехар се клубу-прваку предаје на утакмици по избору клуба, на-
кон усвајања званичне табеле првенства. Изузетно, пехар се може 
предати и пре завршетка такмичарске сезоне - прваку чији је 
пласман известан и пре усвајања коначне табеле. Уколико након 
уручења пехара пре завршетка такмичарске сезоне наступе окол-
ности које утичу на распоред клубова на табели (дисциплинска каз-
на и сл.), клуб коме је пехар уручен дужан је да исти врати одмах по 
захтеву Заједнице.

Клуб који освоји прво место у Супер лиги, има право да поднесе 
захтев Заједници да изради - на терет клуба - копију пехара. На ко-
пији мора да стоји ознака да је у питању реплика.

Поред уручења наведених трофеја уручује се и пехар који остаје 
у трајном власништву шампиона. 

Члан 37.

Најбоље пласираној екипи на табели фер плеја уручује се тро-
феј за фер плеј. 

Најбољем стрелцу Супер лиге уручује се пехар. 

Играчи клуба преузимају трофеј у званичним дресовима.

Клубови су дужни да обезбеде, да играчи и тренери клуба, који 
на крају такмичења освоје наведене награде буду присутни на зва-
ничним свечаностима приликом уручивања награда на месту и у 
време које одреди Заједница.
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VI - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА

Члан 38.

Клубови су дужни да се приликом организације утакмица придр-
жавају важећих фудбалских прописа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједни-
це.

Утакмице организују клубови домаћини. Сваки клуб одлази на 
утакмицу о сопственом трошку.

Члан 39.

Утакмице у такмичењу  Супер лиге могу се играти само на ста-
дионима који имају дозволу од стране надлежних органа ФСС за 
такмичење у Супер лиги. Клуб је у потпуности одговоран за припре-
му стадиона за првенствене утакмице. Клуб, који није испунио ту 
обавезу и чијом кривицом није дошло до одигравања утакмице због 
неусловности стадиона, сноси одговарајуће последице предвиђене 
прописима ФСС и покрива противничком клубу све трошкове везане 
за долазак на неодиграну утакмицу.

Клубови су одговорни за понашање својих играча, представника, 
чланова,  навијача и других лица који имају било коју функцију на 
утакмици са њихове стране.

Члан 40.

За утакмице у такмичењу Супер лиге које су проглашене као 
утакмице тзв. „високог ризика“, обавезно је одржавање састанка на 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 302 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

коме ће се разматрати сви организационо-техничка и безбедносна 
питања везана за конкретну утакмицу. 

Састанак се одржава на дан утакмице у преподневним часови-
ма, коме обавезно председава делегат утакмице. Поред представ-
ника оба клуба (обавезно присуство комесара за безбедност), са-
станку присуствују и комесари за безбедност ФСС и Заједнице, 
представници полиције, ватрогасне службе, медицинске службе и 
директор стадиона. 

Основна сврха састанка је да се размене све информације које 
могу бити од користи за успешно организовање утакмице и да уко-
лико постоје одређени проблеми, пронађе начин да се они прева-
зиђу. Нарочиту пажњу треба обратити на стриктну примену одредби 
из прописа који регулишу питања безбедности и сигурности на ста-
диону (Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама и Правилник о безбедности и сигурности на 
фудбалским утакмицама ФСС.

Члан 41.

Клуб домаћин организатор утакмице дужан је да обезбеди да у 
ложама на стадиону а посебно у ВИП ложи дозволи улазак само 
адекватно одевеним лицима и може забранити улазак лицима која 
нису пристојно одевена, као и да понашање присутних лица буде 
културно и у складу са спортским и фер плеј принципима. Клубови 
су одговорни за понашање својих представника у ложама стадиона. 
Свако кршење ове одредбе повлачи дисциплинску одговорност клу-
ба.
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Члан 42.

Сваки клуб мора да закључи полису осигурања о сопственом 
трошку која покрива све опасности везане са учествовањем у такми-
чењима за Супер лиге (осигурање посетилаца и учесника, имовине 
итд.) у складу са законом и прописима ФСС.

Члан 43.

Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је по-
добан за игру. Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми 
тако да буде подобан за одигравање утакмице.

Травната подлога на терену мора да буде квалитетна, а висина 
траве не сме прелазити 30мм и мора бити исте висине на свим де-
ловима терена.

Утакмице са могу играти на теренима са вештачком подлогом, 
под условом да иста одговара ФИФА препорученом  „2 стар“ стан-
дарду, тј. „Квалитативном концепту  ФИФА – Приручник о методама 
тестирања и захтевима за вештачке фудбалске подлоге.

Члан 44.

Фудбалске утакмице не могу да се одигравају на стадионима 
који су затворени или суспендовани на основу одлуке надлежних 
органа ФСС и Заједнице. 

Члан 45.

 По утврђивању термина утакмица домаћини су обавезни да 
неодложно, а најкасније у року 7 (седам) дана пре утакмице доставе 
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супротној страни и администрацији Заједнице информацију о бојама 

дресова, у којима ће њихова екипа да наступи. 

Утакмице морају да се одигравају у термину и у време које одре-

ди Директор лиге изузев термина који произилазе из прописа ФИФА 

и термина који произилазе из прописа УЕФА.

Директор лиге у договору са субјектом који има лиценцу емитера 

ТВ права може да одреди одигравање утакмице другог дана или 

сата.

Директор такмичења може да одреди одигравање утакмице у 

термину са краћом паузом између утакмица приоритетнијих за учес-

нике у УЕФА такмичењима.

Директор лиге може да одреди одигравање утакмица Супер лиге 

у истом термину и у исто време.

Члан 46.

Клубу који одбије да одигра утакмицу термину који је одредио 

Директор лиге или не спроведе све потребне мере за њено одигра-

вање биће умањена накнада коју остварује од Заједнице Супер лиге 

за износ од 1.000.000 динара. Независно од горњег, надлежни орга-

ни ФСС покрећу дисциплински поступак и могу одредити и друге 

казне, предвиђене Дисциплинским правилником ФСС. 
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Члан 47.

 Клубови су дужни да буду на стадиону најкасније 75 минута 
пре почетка утакмице.

Клубови су дужни да се стриктно придржавају сатнице почетка 
утакмице и наставка утакмице после полувремена.

Члан 48.

За време одигравања првенствених утакмица  поред терена у 
заштитним кабинама поред 7 (седам) резервних играча, седе и 6 
(службених лица), од којих један мора бити лекар, и то:

а) лиценцирани представник клуба,

б) лиценцирани тренер;

ц) лиценцирани помоћни тренер (2) у спортској опреми са амбле-
мом свог клуба;

д) лекар клуба

е) физиотерапеут-масер у спортској опреми са видљивим ам-
блемом клуба .

На додатној-техничкој клупи, која мора бити удаљена 5м од клу-
пе за резервне играче, могу бити присутна следећа лица (највише 
5): тренер статистичар, тренер голмана, економ, физиотерапеут и 
кондициони тренер.
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 Пушење, укључујући и електронске цигарете, техничкој зони 
је забрањено и значи кршење ових пропозиција.

Члан 49.

Екипе клубова могу да воде само тренери који имају важећу тре-
нерску лиценцу УЕФА „ПРО“ у складу са посебним прописима ФСС 
о тренерским лиценцама. Нарушавање наведене одредбе повлачи 
примену дисциплинских казни дефинисаних посебним прописима 
ФСС.

Екипе клубова не могу водити тренери који се налазе по било 
каквом казном суспензије изреченом од стране надлежних органа 
ФСС или Заједнице. Суспендовани тренер пре, за време и по завр-
шетку утакмице не сме боравити у рестриктивном простору стади-
она на коме се игра утакмица. Утакмицу може посматрати само са 
трибина, а током утакмице не сме комуницирати са члановима 
стручног штаба свог тима и играчима. Кршење ове одредбе подлеже 
казни у складу са Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 50.

 Пре почетка утакмице након изласка на терен играчи оба ти-
ма поздрављају се са судијама и међусобно, стиском руке после 
завршетка процедуре приказивања тимова. Гостујућа екипа поздра-
вља се најпре са судијама, а после, пролазећи уздуж поздравља се 
са играчима тима домаћина. По завршетку процедуре судије отрча-
вају на своја места.
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Члан 51.

За време утакмице резервни играчи могу да напусте техничку 
зону и да се загревају. На састанку у погодном времену пре почетка 
утакмице, судија са капитенима екипа треба да дефинише на којем 
то месту могу да раде и колико играча једног тима може да се загре-
ва истовремено. У загревању може да учествује само један од тре-
нера, уколико је уписан за записник утакмице. Такође на наведеном 
састанку између судија и капитена утврђују се и боје дресова голма-
на екипа као и остали детаљи.

 Члан 52.

Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да пос-
тупи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме тере-
на за игру.

Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, деле-
гата утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то 60 минута 
пре почетка утакмице. Изузетно, преглед може да буде извршен и 
раније.

Члан 53.

 Клуб-домаћин је дужан да предузме све потребне мере за 
обезбеђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за 
време одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања 
утакмице, одговарајућим превозним средством.
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За одржавање реда и безбедности на објекту пре, за време и 
после утакмице одговоран је клуб домаћин. Клуб који организује 
утакмицу обавезан је до створи безбедне услове на стадиону и на 
игралишту.

Члан 54.

 Клуб који организује  утакмицу, осим стварања услова за без-
бедност  на трибинама и на терену стадиона обавезан је нарочито 
да:

• изврши видео надзор стадиона,

• ангажује одговарајући службе за одржавање реда,

• да обезбеди услуге спикера,

• да обезбеди неопходне услове за потребе гледалаца (сани-
тарне чворове, гардеробе, угоститељске пунктове),

• да на стадиону током утакмице обавезно буду истакнуте 
заставе Републике Србије и ФСС,

• обезбеди санитетску и медицинску помоћ и створи услове за 
антидопинг контролу играча,

• обезбеди специјално издвојена места  за руководство тимова 
и резервних играча,

• обезбеди одговарајуће услове за пренос који треба да врше 
субјекти који имају лиценцу главног емитера, укључујући техничко - 
продукцијске услове дефинисане посебним уговором између Зајед-
нице и субјекта који има лиценцу главног емитера,
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• обезбеди издвојени сектор за представнике медија у који могу 
ући само новинари са уредно издатим акредитацијама и омогући им 
коришћење средстава комуникације, у првом реду интернет конек-
цију (бежични или кабловски).

Члан 55.

  Клубови се обавезују да:

• обезбеде спортски објекат пре, за време и после утакмица,

• да строго воде рачуна о забрани употребе пиротехничких 
средстава, ласера и других светлосних апарата, забрани истицања 
застава и транспарената увредљивог и недозвољеног садржаја као 
и да настоје да спрече вулгарне узвике са трибина,

• да званични спикер на стадиону има спремњен текст у слу-
чају предузимања мера предвиђених у Упутству за „три корака“.

Члан 56.

За сва додатна збивања и свечаности планирана пре утакмице, 
у полувремену или после утакмице, као и за коришћење амблема, 
парола и транспарента пре утакмице, у полувремену или после 
утакмице, сваки пут је неопходно добијање сагласности Директора 
лиге и делегата утакмице.

Члан 57.

Часовници на стадионима који мере време утакмице могу да се 
користе под условом да се заустављају на 45 и 90 минута.
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Члан 58.

Током утакмице резултати других утакмица могу се приказивати 
на семафору/великом екрану. Симултани пренос утакмице доз-
вољен је на великим екранима – видео семафорима.

Одложени снимци утакмице која је у току, могу се преносити на 
великом екрану унутар стадиона, под условом да клуб домаћин 
обезбеди да такав снимак може емитовати саамо ако је лопта ван 
игре или током паузе између два полувремена, као и да то не укљу-
чује приказе који би могли следеће:

 а) да имају утицај на играње утакмице,

 б) могу се сматрати као контраверзни, уколико могу да ох-
рабре или изазову било какав облик нереда у публици,

 в) да приказују било какав јавни неред, грађанску непослуш-
ност или било какав комерцијални и/или увредљив материјал уну-
тар публике или на терену,

 г) да се сматрају за критику, подривање или штете репутацији, 
ставу или овлашћењу било ког играча, званичника утакмице или 
бијо које треће стране на стадиону (укључујући без ограничења би-
ло које приказе који имају за циљ да наглашавају, директно или ин-
директно, било какав офсајд прекршај, фаул почињен од стране 
играча, потенцијалну грешку званичника утакмице и/или било које 
понашање које у супротности са принципима фер плеја.
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Члан 59.

Клуб-домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама 
обезбеди лекарску службу и кола за хитне лекарске интервенције, 
која морају да буду на стадиону најкасније на 45 минута пре почетка 
утакмице, тј. пре почетка загревања екипа.

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске 
интервенције нису на стадиону до почетка утакмице, та утакмица се 
неће одиграти, а све последице због неодигравања утакмице сноси 
клуб-домаћин.

Члан 60.

У случају потребе Директор лиге координира са Комесарима за 
безбедност и Делегатом утакмице рад на организацији и реду на 
стадионима.

VII - ЗАПИСНИК

Члан 61.

За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник 
о одиграној утакмици према обрасцу који утврђује ФСС, а који је 
доступан преко веб платформе Заједнице.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се 
старају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су 
дужни да потпишу.
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Члан 62. 

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, престав-
ници клубова су дужни да најкасније 60 минута пре почетка утакми-
це, делегату утакмице обавезно ставе на увид: списак лиценцираних 
играча, фудбалске легитимације играча који тога дана наступају на 
утакмици, као и лиценце тренера, лекара, физиотерапеута и пред-
ставника клуба, без којих именована лица не могу бити на клупи.

Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на распола-
гање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди ра-
чунар да се записник укуца у веб платформу Заједнице, као и да 
пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евентуал-
ном саслушању одређених лица.

Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка, Директор 
лиге ће извршити исправку по службеној дужности или на захтев 
заинтересованих страна.

Директор лиге доноси ближе Упутство о попуњавању записника 
утакмице и извештава делегата.

VIII - ИГРАЧИ И ПРАВО НАСТУПА

Члан 63.

Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су 
навршили 17 година живота и који су стекли право наступа на првен-
ственим утакмицама, под условом да су лиценцирани за ту такми-
чарску годину.
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На првенственим утакмицама могу наступати и играчи са навр-
шених 16 година живота, с тим што морају имати одобрење спе-
цијалне лекарске комисије да могу наступати за први тим. Ово пра-
во мора бити потврђено у легитимацији играча издатој од стране 
надлежног органа за регистрацију.

Члан 64.

Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу 
игра са својим најбољим тимом, осим повређених и кажњених игра-
ча.

Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање седам 
играча. 

Ако један тим, за време игре, остане са мање од седам играча, 
судија је дужан да игру прекине. Уколико тим није у могућности да у 
року од пет минута наступи са минималним бројем играча, судија је, 
такође, дужан да трајно прекине утакмицу.

Члан 65.

Да би могли да учествују у такмичењу за Супер лигу играчи мо-
рају да добију дозволу Заједнице односно да клуб за који наступају 
изврши њихово лиценцирање.

Играчи се лиценцирају на начин што се администрацији Заједни-
це достављају А и Б листа лиценцираних играча на формулару који 
прописује Заједница.
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Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 25 (двадесет пет) 

играча, током трајања текуће сезоне такмичења у Супер лиги. 

Сваки клуб на Б листу без ограничења у броју, лиценцира играче 

који на дан 01.01. нису навршили 19 година, у календарској години 

у којој почиње такмичарска сезона.

Сваки клуб је одговоран за доставу А и Б листе Заједници које 

потписују овлашћена лица клуба. Сви играчи који се налазе на А и 

Б листама морају бити регистровани у складу са Правилником о 

регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

Клуб сноси све последице према прописима ФСС за играче који 

се налазе на листи А и Б а немају дозволу за играње или наступ из 

других разлога.

Одлуку о дозволи за играча доноси Заједница, а у спорним слу-

чајевима после добијања мишљења одговарајућих тела ФСС за 

сваки конкретан случај.

Члан 66.

 Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају зва-

нично држављанство Републике Србије) и то у сезони 2017/2018 

четворица страних играча, по клубу на једној утакмици који се уносе 

у записник-протокол.
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Члан 67.

Ако је на листи А већ пријављено 25 играча за такмичења у Су-
пер лиги онда је могуће уместо појединих играча лиценцирати новог 
играча у случајевима како следи: 

• случај дуже повреде или болести тј. повреде или болести која 
онемогућава играње најмање до краја текуће полусезоне играча 
који је већ био пријављен на листу А.

• случај прекида уговора са играчем и исписивање играча из 
чланства клуба.

За  случајеве из става 1. овог члана клуб мора да достави 
Заједници: за случај повреде или болести медицинску документа-
цију (потврду) о повреди или болести играча која обавезно садржи 
период који је потребан за опоравак од повреде или болести; за 
случај прекида уговора са играчем и исписивања играча из чланства 
клуба доказ о прекиду уговора и исписницу.

Члан 68.

Играчи који учествују у такмичењу Супер лиге морају да прођу 
лекарски преглед ради утврђивања способности за игру и морају 
бити оглашени за способне. Клуб је дужан да приликом доставе А и 
Б листе за лиценцирање Заједници такође достави потврду у извр-
шеном лекарском прегледу за играче који се налазе на наведеним 
листама оверену од стране медицинске установе и лекара који је 
извршио преглед. 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 316 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, од-
носно 4 (четири) месеца за играче млађе од 17 година.

Лекарски преглед мора бити унесен и у легитимацију играча. 
Изузетно, извршени лекарски преглед играча може да се докаже и 
потврдом која је издата на основу званичног регистра о извршеном 
лекарском прегледу.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио 
лекарски преглед у одређеном временском року, или коме је од 
стране лекара забрањено играње, или се налази на боловању, као 
и играч коме лекарски преглед није убележен у легитимацију или 
Заједници и делегату утакмице није стављена на увид званична по-
тврда о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на јавној 
утакмици и делегат утакмице ће таквом играчу забранити наступ 
сагласно члану 45. Правилника о фудбалским такмичењима.

Члан 69.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених јавних опомена.

Клубови који учествују у Супер лиги имају право да замене три 
играча током целог периода трајања утакмице. Свака промена игра-
ча може да се изврши само једанпут у току утакмице, по претходном 
пријављивању замене судији и обављању формалности везаних са 
уписивање у записник имена и презимена нових играча који су ушли 
у игру.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 317ФУДБАЛ, 15.06.2017.

IX – ОПОМЕНЕ

Члан 70.

Играч, који на утакмицама Супер лиге добије опомену (жути кар-
тон) аутоматски ће без права бирања бити кажњен:

• после четврте опомене - забрана играња на 1 утакмици,

• после осме опомене - забрана играње на 1 утакмици,

• после сваке наредне друге опомене (десете, дванаесте итд.) 
- забрана играње на 1 утакмици.

Ако током једне утакмице Супер лиге најмање пет играча једне 
екипе клуба добије опомене (жути картон) или буду искључени из 
игре (црвени картон), клуб ће бити аутоматски кажњен финансијском 
казном у складу са Дисциплинским правилником ФСС.

Опомене се посебно рачунају у такмичењу за Супер лигу а по-
себно за друге такмичарске лиге и Куп Србије.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону. 

Члан 71.

У случају да играч клуба који учествује у другим домаћим и стра-
ним такмичењима пређе у клуб Супер лиге, опомене изречене у тим 
такмичењима се не преносе у такмичењу Супер лиге сем евентуал-
них суспензија изречених од стране надлежних органа и казни за-
брана играња (црвени картони). 
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На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених јавних опомена. 

Члан 72.

Аутоматска забрана играња са последње првенствене утакмице 
из претходне такмичарске сезоне због добијених опомена (жутих 
картона) не преноси се у наредну такмичарску сезону, сем евентуал-
них суспензија изречених од стране надлежних органа и казни за-
брана играња (црвени картони).

Члан 73.

Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде ис-
кључен због добијања друге опомене, играч се дисциплински 
кажњава због искључења, а  опомене се не евидентирају. 

Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп 
утакмице играч није издржао ако је његов тим утакмицу предао без 
борбе (парфорфе), као и ако није наступио на утакмици која је пре-
кинута пре истека најмање 80% времена које је Правилником о 
фудбалским такмичењима предвиђено за ту утакмицу. 

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (парфорфе) или је 
утакмица поништена и одређено њено поновно одигравање, издр-
жао је аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп 
утакмице.
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Члан 74.

Сваки клуб је у потпуности одговоран за права својих играча на 
игру као и за евиденцију жутих и црвених картона.

Финансијске дисциплинске казне због жутих и црвених картона 
одбијају се преко Заједнице компензацијом од средстава која припа-
дају клубовима.

X -  ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ

Члан 75.

За сваку првенствену утакмицу Директор лиге одређује делегата 
који заступа руководство ФСС и има врховни надзор на утакмици, 
оцењује укупну организацију утакмице, рад свих службених лица и 
одлучује о спровођењу мера за несеметано одигравање утакмице.

Делегат је дужан да дође на стадион на коме се одиграва утак-
мица 90 минута пре почетка утакмице, а за утакмице високог ризика 
120 минута пре почетка утакмице.

Члан 76.

Клуб домаћин је дужан да делегату обезбеди најбоље место у 
ВИП ложи или кабини поред терена одакле ће делегат посматрати 
утакмицу.
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Члан 77.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини 
одмах по завршеној утакмици у присуству овлашћених представни-
ка клубова.

Делегат је такође дужан да попуни образац фер-плеја.

Записник са утакмице делегат доставља одмах после утакмице, 
а свој извештај у два примерка доставља Директору лиге најкасније 
у року од 48 часова након одигране утакмице.

Уколико је потребно, Директор лиге може да затражи додатне 
писмене извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће оба-
вити 4. (четврти) судија утакмице.

Члан 78.

Извршни одбор ФСС доноси Упутство о дужностима и правима 
делегата.

XI – СУДИЈЕ

Члан 79.

За све утакмице, судије одређује Судијска комисија ФСС.

Судија је обавезан да дође на стадион 90 минута пре почетка 
утакмице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим служ-
беним лицима на утакмици.
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Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на 

листи судија за суђење утакмица Супер лиге или судије које одреди 

Судијска комисија ФСС.

Члан 80.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на утакмицу 

у одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити први 

додатни судија, а његову дужност преузима четврти судија.

Ако на утакмицу дође судија а не дође један од помоћника, 

четврти или додатни судија ће обавити дужност помоћног судије.

Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли 

или наступе други разлози због којих не може да настави суђење, 

дужност судије преузима први додатни судија.

Члан 81.

Судија заједно са делегатом и другим службеним лицима врши 

преглед терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних при-

медби захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје 

примедбе и да записник овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај 

о опоменутим и искљученим играчима и да тај извештај овери пот-

писом.
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Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву 
против играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за 
прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.

Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завр-
шетку утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице 
дођу до делегата ради саслушања.

Члан 82.

Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег 
другог што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен 
да води утакмицу.

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу до-
нету одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичар-
ском органу одмах по доношењу такве одлуке.

XII - ЖАЛБЕ

Члан 83.

Жалбе на утакмице подносе се Директору лиге, који их решава у 
првом степену.

Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) 
дана од дана одигравања утакмице, са образложењем у два при-
мерка, доказом о уплаћеној такси, и свим потребним доказима.

Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се 
у скраћеном року од 24 часа од дана одигравања утакмице.
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Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 84.

Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФСС. Свака изме-
на такси биће објављена у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

На време недостављене жалбе, необразложене, нетаксиране 
или недовољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак, већ 
ће бити одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим 
резултатом.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум по-
штанског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно 
доказа о непосредној предаји жалбе.

Члан 85.

Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 8 
дана од дана пријема жалбе, односно 3 дана за скраћени поступак.

Члан 86.

Жалба на одлуку Директора лиге подноси се Комисији за жалбе 
којој је Извршни одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: 
другостепени такмичарски орган).

Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.
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Изузетно за утакмице последња два кола, рок за улагање жалби 
се скраћује и то у првом степену на 24 часа по одиграној утакмици и 
другом степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

Другостепени огран дужан је да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема жалбе донесе другостепену одлуку.

У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року о 3 
(три) дана сматраће се да жалба није усвојена, а подносилац жалбе 
има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Пра-
вилника ФСС.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана по истеку рока из 
претходног става овог члана. 

Остале одредбе о жалбама које нису предвиђене овим Пропози-
цијама решавају се према Правилнику о такмичењу.

XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 87.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за ре-
гистрацију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), 
утакмица се региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Директор лиге, најкасније у року 
од 30 (тридесет) дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, од-
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носно до извршења те одлуке. Једном регистрована утакмица не 
може бити поништена од стране Директора лиге, ако је одлука 
постала правоснажна или је у другом степену донета одлука која је 
коначна, изузев у поступку по чл. од 67. до 71. Правилника о фудбал-
ским такмичењима.

XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 88.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови 
играчи, функционери, судије, стручни и технички руководиоци у 
овом такмичењу, одлучује Дисциплинска комисија ФСС. 

XV - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

Приходе са првенствених утакмица Супер лиге убирају клубови-
домаћини.

У случају одигравања нове првенствене утакмице, укупан при-
ход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова 
гостујуће екипе, судија и делегата дели се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу 
подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног ста-
ва, клубови заједнички сносе дефицит.
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Члан 90.

На свим  утакмицама Супер лиге продају се улазнице које самос-
тално штампају клубови сходно условима према којим су добили 
сертификат и лиценцу (укупан број гледалаца, нумерисање места, 
одвојена трибина-сектор за гостујуће навијаче). 

Клуб домаћин је дужан да за навијаче гостујућег тима обезбеди 
минимум 5% од укупног капацитета стадиона у посебном сектору.

Цене улазница морају бити исте за навијаче домаћег и гостујућег 
тима. Уколико је улаз на стадион бесплатан односи се и на гостујуће 
навијаче.

Уколико клуб домаћин одлучи да дозволи гледаоцима бесплатан 
улазак на стадион за поједину утакмицу, у том случају и даље 
постоји обавеза штампања улазница са свим неопходним подацима 
које улазнице уобичајено садрже и преузимања истих на благајнама 
стадиона.

Непоштовање одредби наведених у овом члану повлачи дис-
циплинску одговорност клуба домаћина као организатора утакмице.

Члан 91.

Све првенствене утакмице Супер лиге подлежу обавезном 
плаћању следећих доприноса и трошкова које се врши преко Зајед-
нице:

• судијама - путне трошкове, боравак и надокнаду трошкова 
суђења коју одређује Извршни одбор ФС Србије.
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• делегату утакмице, специјалном контролору за безбедност 
такође преко Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије. 

Сви доприноси и трошкови из ових Пропозиција плаћају се су-
дијама, делегату и специјалном контролору за безбедност након 
достављања комплетне финансијске документације Заједници.

XVI - ТВ ПРЕНОСИ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 92.

Утакмице у такмичењу клубова Супер лиге могу се директно (не-
посредно) преносити путем телевизије на основу уговора Заједнице, 
спонзора и телевизије.

Директор лиге усклађује и прави распоред ТВ преноса у догово-
ру са субјектом који има лиценцу главног емитера.

Права спонзора такмичења у Супер лиги, права Заједнице као и 
права и обавезе клубова у области маркетинга дефинишу се посеб-
ним уговорима и одлукама Извршног одбора Заједнице.

Права субјеката овлашћених да врше пренос утакмица Супер 
лиге, стандардне принципе којима се регулише рад медија на стади-
онима као и техничко-продукцијске услове неопходне за обављање 
преноса од стране субјеката који имају лиценцу главног емитера за 
време такмичења у Супер лиги дефинишу се посебним документи-
ма закљученим између Заједнице и субјеката овлашћених да врше 
пренос.
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Остали субјекти који немају права на ТВ пренос нису овлашћени 
да врше било какве телевизијске преносе или да региструју или ре-
продукују снимке са утакмица Супер лиге без добијања сагласности 
Заједнице.

Клубови који учествују на такмичењима Супер лиге обавезни су 
да доставе одређен број карата спонзорима такмичења  Супер лиге 
сходно договору из уговора које је у име клубова потписала Заједни-
ца.

XVII – МЕДИЈИ

Члан 93.

Представник Заједнице или главног емитера у договору са орга-
низатором утакмице може да одреди место за давање кратких изја-
ва на самом терену за игру. Такве изјаве могу да се дају на одређе-
ном за то месту пре утакмице, по завршетку првог полувремена као 
и по завршетку утакмице. 

Ниједан представник медија не може да уђе на терен пре, у току 
и после  утакмице, изузев оператера са ручним камерама за сни-
мање оба тима пред почетак утакмице и до два оператера са каме-
рама после утакмице. Није дозвољена присуство камера у тунелима 
и свлачионицама играча, изузев субјеката који за то имају дозволу 
Заједнице.

Само одређени број фоторепортера, оператера камера и екипе 
телевизијске продукције може да ради у зони између терена и места 
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за гледаоце – при том сви морају да имају ознаке у складу са ин-
струкцијама Заједнице као и акредитацију за приступ терену.

Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве 
бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно 
носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице.

Приликом давања изјава на местима које је одредила Заједница 
као и приликом конференције за штампу у позадини увек морају да 
се виде искључиво спонзорски панои.

Члан 94.

Најкасније 20 минута по завршетку утакмице одржава се конфе-
ренција за штампу. Главни тренери и најмање по један од играча 
сваког тима обавезни су да учествују на конференцији. Домаћин 
утакмице одговоран је за адекватно припремање техничке инфра-
структуре неопходне за обављање конференције за штампу.

По завршетку утакмице само акредитовани представници медија 
овлашћени су да узимају изјаве у микс зони, која мора да се налази 
између свлачионица играча и изласка за аутобус. Ова зона мора да 
буде доступна искључиво тренерима, играчима као и представници-
ма медија и мора да омогући комфорно давање изјава.

Члан 95.

Акредитације за новинаре као и сниматеље на утакмици издаје 
клуб домаћин. Заједница је такође овлашћена да врши акредитацију 
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представника медија за целу сезону у складу са посебно потписа-
ним споразумима са удружењима новинара.

Клуб домаћин утакмице је дужан да обезбеди и строго контроли-
ше улазак и присуство у новинарским ложеама само акредитованим 
новинарима. Свако присуство лица која нису акредитована повлачи 
дисциплинску одговорност клуба домаћина.

Члан 96.

Ниједан представник штампе или радија није овлашћен да се 
задржава у зони између терена за игру и трибина на стадиону. Огра-
ничен и адекватно обележен број фоторепортера као и ТВ екипе 
може да буде на терену, али само и искључиво у зони коју је за то 
одредила Заједница или клуб домаћин утакмице. 

Ниједно лице које се налази на поред терена за игру не може да 
заклања било које рекламне материјале, а посебно не може да се 
налази испред првог реда реклама. 

Фоторепортери могу да промене место само током прекида утак-
мице.

Члан 97.

Акредитације за интернет редакције могу да буду одобрене само 
под условом, да представници тих редакције не приказују уживо 
звучне материјале и/или визуалне (ово се такође односи на конфе-
ренцију за штампу као и на давање изјава у микс зони), што значи 
да се они ограничавају искључиво на текстуалну верзију. 
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Снимци које ураде акредитовани фотографи и сниматељи, могу 
да се објаве на интернет страницама само као непокретне слике, 
нигде као филм или као интернет видео стриминг.

Заједница и клуб домаћин су овлашћени да контролишу при-
суство представника медија на стадиону за време утакмице и забра-
ниће улазак неакредитованом телевизијском, радио или интернет 
репортеру, а такође и неовлашћеним телевизијским и радио стани-
цама и другим неакредитованим представницима медија.

Члан 98.

Представници медија дужни су да се понашају на следећи на-
чин::

• размештај опреме и представника медија на терену за игру 
мора да буде такав да не угрожава безбедност играча и судија. Ка-
мере треба да буду удаљене 4 метра од бочне линије иза рекламних 
трака. На игралишту не могу да се налазе камере, каблови и теле-
визијска екипа;

• представници медија и њихова опрема не могу ни у ком слу-
чају да ометају видљивост и могућност кретања судија играча и 
тренера;

• представници медија не треба ни на који начин да смањују 
видљивост гледалаца. Телевизијске камере и апарати не треба да 
снимају гледаоце  на начин који би их иритирао;



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 332 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

• медији морају да респектују потребе играча и тренера. Изјаве 
могу да се узимају само у за то одређеним зонама;

• сви представници медија морају да респектују потребе пред-
ставника других редакција;

• представници медија морају да носе адекватне ознаке и не 
смеју имати било какве амблеме, шалове, мајице, који би асоцирали 
на симпатије према једном од тимова који учествују на такмичењима 
које организује Заједница.

У случају кршења одредби из става 1. овог члана од стране поје-
диних представника медиј, Заједница може донети одлуку о одузи-
мању акредитације.

XVIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99.

Утакмице у такмичењу  Супер лиге  могу се играти на стадиони-
ма који у свему одговарају Правилима фудбалске игре и који ис-
пуњавају инфраструктурне критеријуме из Правилника о лиценци-
рању клубова за такмичење у Супер Лиги.

Уколико у току такмичења наступе околности због којих клуб не 
може играти утакмице на свом стадиону, може уз писмену дозволу 
Директора лиге своје утакмице као домаћин играти на стадиону који 
испуњава критеријуме из предходног става.
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Члан 100.

Свака првенствена утакмица Супер лиге обавезно се игра са 

лоптом, која у свему мора да одговара прописима Правила фудбал-

ске игре, а за коју се определи Заједница. У случају да се утакмица 

игра на терену који је покривен снегом, лопта мора да буде у другој 

боји изузев беле.

Члан 101.

Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба-домаћина 

коју овај мора да пријави такмичарском органу.

Клубови су обавезни да припреме по два комплета дресова 

(главни и резервни) за сваку утакмицу. 

Клуб-домаћин је дужан да наступи на утакмици у основној боји 

дресова.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од оста-

лих играча и судије.

Клуб може наступити само у опреми коју је пријавио пре почетка 

такмичења или у комбинацији боја опреме коју је пријавио.

Клубови који се такмиче у Супер лиги дужни су да Директору 

лиге доставе боје дресова (две играчке и две голманске гарнитуре), 

најкасније на 20 дана пре почетка такмичења.
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Члан 102.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају 

да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - 

контрастне у односу на боју дреса, прописане величине (35 x 25 цм), 

дебљине линије 5 цм, и исте бројеве величине 10-15 цм на доњем 

делу једне ногавице гаћица. Бројеви на дресовима и гаћицама мо-

рају се слагати са бројевима у записнику утакмице. Изнад бројева 

на дресовима могу се исписати се презимена играча словима мак-

сималне величине 7,5 цм и на рукаву дреса амблем лиге.  

Такође екипе могу носити на предњој страни дреса лого спонзо-

ра као и на полеђини испод броја.

Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (апли-

цирани) на посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на 

дрес.

Члан 103.

Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Супер лиги доста-

ве у термину и формату који захтева Заједница фотографије свих 

званичних комплета дресова (мајице, шортсеви, штуцне, укључујући 

и дрес голмана).

Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Супер лиги у тер-

мину који одреди Заједница доставе слике и статистичке податке о 

својим играчима и тренерима, информације о историји клуба као и 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 335ФУДБАЛ, 15.06.2017.

слике стадиона који користи клуб, а такође и друге информације које 

захтева Заједница за промотивне сврхе.

Члан 104.

 Клубови који учествују у такмичењу су  обавезни су да обез-

беде довољан број најбољих места за:

• званичне представнике организатора такмичења, према за-

хтеву Заједнице,

• званичне представнике ФСС (посматрач суђења/делегат на 

утакмици), којима треба да обезбеде најбоље могуће услове за оба-

вљање дужности на утакмици,

• званичне представнике гостујућег клуба (најмање 10 места у 

ВИП ложи).

• да доставе пре почетка сваке такмичарске фазе 5 (пет) про-

пусница и/или идентификатора за званичне представнике организа-

тора такмичења што им омогућава кретање по свим зонама стади-

она клуба - организатора утакмице.

Члан 105.

Заливање терена мора бити завршено 60 минута пре почетка 

утакмице. Заливање терена пре почетка саме утакмице (10 до 15 

минута) и у полувремену може се обавити али само уз сагласност 

судије и оба тима.
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XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе 
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС и осталих прописа 
Фудбалског савеза Србије.

Члан 107.

Ове Пропозиције такмичења за првенство Супер лиге Србије у 
фудбалу ступају на снагу даном објављивања у Службеном листу 
ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Слжбе-
ни .лист ФСС “Фудбал”, ванредни број 18/2016), Извршни одбор ФС 
Србије на седници одржаној 15. јуна 2017. године, донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ ЛИГЕ „СРБИЈА“ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018. године

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пропозицијама се ближе уређују Правила за спровођење 
такмичења Прве лиге „Србија“, услови по којима се такмичење 
одвија утврђују надлежни органи који руководе такмичењем, са пра-
вима и обавезама, уређују материјална и друга питања у вези са 
такмичењем, као и сва друга питања предвиђена прописима ФСС.

Члан 2.

Прва лига „Србије“ организује се у складу са Одлуком о систему 
сталних такмичења за првенство фудбалских лига и надлежним ор-
ганима за спровођење такмичења на нивоу ФСС.

Прва лига „Србија“ у такмичарској 2017/18. сезони има 16 клубо-
ва.

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се старају о успеху организације утакмице.
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Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утак-
мица дужна су да пруже неопходну помоћ за успешну организацију 
утакмице.

Члан 3.

Такмичење у Првој фудбалској лиги „Србије“ организује се по 
двоструком бод систему у два дела (јесен и пролеће) у 30 првен-
ствених кола. Сваки клуб игра са осталим клубовима по 2 (две) 
утакмице, једну као домаћин, а другу као гост, према утврђеном Ка-
лендару ФС Србије.

Извршни одбор ФС Србије може током првенства, а према ука-
заној потреби, на захтев клубова, или на предлог Комесара за 
такмичење, разматрати питања регуларности првенства и предузе-
ти одговарајуће мере.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА

Члан 4.

У такмичарској 2017/2018. сезони у Првој лиги „Србије“ такмичи 
се 16 клубова.

- клубови Прве лиге „Србија“ који су заузели од 3. до 12. места 
на табели у такмичарској 2016/17. сезони,

- два клуба која су у Супер лиги на крају такмичарске 2016/17. 
сезоне заузели 15. и 16. место,
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- првопласирани клубови Српске лиге групе “Исток”, “Запад”, 

Војводина” и “Београд”.

Члан 5.

На крају такмичарске 2017/18. сезоне у Супер лигу прелазе два 

првопласирана клуба Прве лиге „Србија“. 

На крају такмичарске 2017/18. сезоне из Прве лиге „Србија“ ис-

падају 4 најслабије пласирана клуба (13. до 16. на табели) који пре-

лазе у републичке лиге и постају чланови одређене групе републич-

ке лиге фудбалског савеза-региона, чији су ти клубови чланови, по 

територијалном принципу.

Клуб Прве лиге „Србија“ који се није уредно и на време пријавио 

за лиценцирање клуба за Супер лигу не може се пласирати у Супер 

лигу, без обзира на спортски резултат. Уместо таквог клуба учество-

ваће први следећи клуб на табели који се уредно пријавио и спровео 

процес лиценцирања.

Члан 6.

У такмичарској 2018/2019. сезони у Првој лиги „Србије“ такми-

чиће се 16 клубова, у складу са одговарајућом Одлуком о систему 

сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним 

органима за спровођење такмичења на нивоу ФС Србије.
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Члан 7

У складу са одредбама члана 71. став 2. Статута ФС Србије,  

организацију и вођење такмичења у Првој лиги ФСС је поверио Уд-

ружењу фудбалских клубова Прве лиге Србија (у даљем тексту Уд-

ружење), а којим руководи Комесар за такмичење.

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем 

терену и дужни су да се придржавају прописа у тој области и да се 

старају о успеху организације утакмице.

Члан 8

Изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће зна-

чење:

„Економска права“ означавају свако или групно или појединачно 

економско или медијско право и могућност која је у вези са Првен-

ством Прве лиге (укључујући без ограничења: сва медијска права, 

маркетиншка права и права на податке)

„Медијска права“ означавају сва права да се произведе, распо-

дели и емитује било у линеарној или на захтев, уживо или одложено 

, у било којој познатој форми трансмисије (аналогно, дигитално, ка-

бловски, сателитски), било где у свету (укључујући без ограничења 

у свакој форми емитовања: телевизијски, радијски, безжично, жич-

но, интернет), аудио-визуална услуга такмичења Првенства Прве 

лиге;



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 341ФУДБАЛ, 15.06.2017.

„Маркетинг права“ означавају сва права на промоцију, оглаша-
вање и тржишни наступ  Првенства Прве лиге и сва права на еко-
номско коришћење свих огласних могућности  Првенства Прве лиге  
укључујући, али не искључујући непоменуто као што су: огласне 
поруке-спонзорства, лиценсирање, продаја производа и пласман 
производа, издаваштво, клађење и други познати или у будућности 
ново откривене форме оглашавања и маркетиншког коришћења мо-
гућности првенства Прве лиге; 

„Права на податке“ означавају права на економско искоришћа-
вање статистике, резултата и свих осталих података у вези са Пр-
венством Прве лиге;          

ФСС је искључиви власник економских, медијских, маркетинг и 
права на податке на првенство Прве лиге,које посебном одлуком 
може уступити Удружењу.

Ускладу са предходним ставом,Удружењу ће на бази уступања 
свих горе наведених права,припасти одговарајућа новчана награда, 
а што ће бити предмет посебног споразума закљученог између ФСС  
и Удружења.

Учествовањем у Првенству Прве лиге клуб је дужан да поштује 
економска права Првенства Прве лиге. Клуб има право на марке-
тиншко искоришћавање својих могућности на начин да не угрожава 
економска права ФСС и Удружења. Свако коришћење економских 
права на Првенство Прве лиге од стране клуба мора да има прет-
ходну писану сагласност Удружења и ФСС. 
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Члан 9.

Удружење може да предложи промену назива такмичења за Пр-

ву лигу,о чему одлуку доноси надлежни орган ФСС.

Удружење у назив такмичења може да укључи назив главног 

спонзора такмичења Прве лиге или производ на који он укаже,без 

потребе да промени ове Пропозиције.

Промене из става 2. овог члана могу се вршити пред почетак 

јесењег, односно пролећног дела такмичења.

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ И РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ

Члан 10.

Такмичарски и дисциплински органи послове и задатке из своје 

надлежности врше на основу Статута ФС Србије, Правилника о 

фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилника, Правилника 

о судијама и суђењу, Пропозиција такмичења Прве лиге „Србија“ и 

других прописа ФС Србије и надлежних органа који регулишу ову 

материју.

На основу одлуке Извршног одбора ФС Србије о надлежним ор-

ганима за спровођење такмичења на нивоу ФС Србије, одређени 

послови у непосредном спровођењу такмичења за првенство Прве 

лиге „Србија“ поверени су органима Удружења фудбалских клубова 

Прве лиге „Србија“.
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Члан 11.

Надлежни првостепени такмичарски органи су Комесар за 

такмичење Прве лиге „Србија“ и његов заменик, који га замењује у 

случају његове одсутности или спречености да обавља функцију.

Комесар за такмичење и његов заменик бирају се са мандатом 

од 4 (четири) такмичарске године, уз могућност поновног избора.

Члан 12.

Инокосни такмичарски орган бира Скупштина Удружења фудбал-

ских клубова Прве лиге „Србија“ а верификује Извршни одбор ФС 

Србије.

Члан 13.

Скупштина Удружења фудбалских клубова Прве лиге „Србија“ 

бира Комесара за безбедност Прве лиге „Србија“ и његовог замени-

ка са мандатом од 4 (четири) такмичарске године уз могућност поно-

вног избора.

Члан 14.

Административно-техничке послове у вези са радом инокосног 

такмичарског органа и комесара за безбедност Прве лиге „Србија“, 

обавља Удружење фудбалских клубова Прве лиге „Србија“, коме је 

Извршни одбор ФС Србије поверио одређене послове у непосред-

ном спровођењу овог такмичења.
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА

Члан 15.

Календар такмичења доноси Извршни одбор ФС Србије на пред-
лог Удружења клубова Прве лиге „Србија“.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 
најкасније 21 дан до почетка такмичења, према званичном Календа-
ру такмичења ФС Србије за такмичарску 2017/18 сезону.

Такмичарски бројеви клубова се одређују жребом на Скупштини 
Удружења фудбалских клубова Прве лиге „Србија“, која се мора 
одржати најкасније 21 дан пре почетка јесењег првенства и на којој 
се утврђује начин жреба такмичарских парова.

Утакмице Прве лиге „Србија“, по утврђеном Календару такми-
чења, играју се по правилу као дневне утакмице суботом са ванред-
ним колима средом, а у изузетним случајевима, по одлуци комесара 
за такмичење и другим даном, под условом да се не угрожава регу-
ларност такмичења.

Првенствене утакмице, као ноћне, могу да се играју и под елек-
тричним осветљењем, најмање јачине 1400 лукса, о чему одлучује 
клуб као домаћин, који је дужан да најкасније 14 дана пре одигра-
вања ноћне утакмице извести гостујући клуб и комесара за такми-
чење о термину и сатници ноћне утакмице, по правилу два сата 
касније од сатнице дневне утакмице.
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Време почетка дневних и ноћних утакмица за свако коло утврђује 
комесар за такмичење.

Уколико се утакмица игра као ноћна у том случају клуб домаћин 
мора, на захтев гостујуће екипе, да обезбеди тренинг под електрич-
ним осветљењем, с тим што гостујући клуб сноси трошкове укљу-
чења и утрошка електричне енергије.

У случају више силе (рестрикција електричне енергије и сл.) 
клуб домаћин, који је пријавио ноћну утакмицу, дужан је у року од 24 
часа, по наступању више силе, обавестити Комесара за такмичење 
и гостујући клуб, да ће се заказана утакмица одиграти као дневна.

Изузетно од одредби из претходног става, поједине првенствене 
утакмице могу да се играју дан раније или дан касније од утврђеног 
термина одигравања првенствених утакмица редовног кола само 
уколико у појединим местима има више од два клуба Супер лиге и 
Прве лиге „Србија“. У том случају измене одигравања утакмице мо-
рају се утврдити и унети у коначан распоред пре почетка такмичарс-
ке сезоне.

Изузетно, по споразуму клубова, комесар за такмичење може у 
оправданим случајевима одобрити одигравање појединих утакмица 
и изван термина предвиђених календаром такмичења, утакмице се 
могу играти и неким другим радним даном, али најкасније пре сле-
дећег кола првенства, с тим да се писани споразум достави комеса-
ру ради сагласности, најкасније пет дана пре одигравање утакмице.
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Споразум за други радни дан неће бити прихваћен уочи утакми-
ца последња два кола првенства.

Члан 16.

Током првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, коме-
сар за такмичење може да донесе одлуку да се једно или више пр-
венствених кола, или поједине утакмице у колу играју истог дана и 
да почну у исто време.

На основу одлуке из става 1. овог члана, друго полувреме утак-
мице мора такође да почне у исто време.

Изузетно, уз сагласност оба клуба Комесар за такмичење може 
дати одобрење да се поједине утакмице последња два кола играју 
раније или касније од утврђеног времена, под условом да исход так-
ве утакмице ни теоретски не може утицати на пласман тих или дру-
гих клубова.

ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦЕ

Члан 17.

Одлагање утакмица може одобрити једино комесар за такми-
чење, а на основу одредби ових Пропозиција и Правилника о 
фудбалским такмичењима ФС Србије.

Члан 18.

У случају лошег времена, одложена утакмица мора се одиграти 
сутрадан под условом да је судија донео такву одлуку, с обзиром на 
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временске услове и да ће престати разлози због којих је утакмица 
одложена.

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправда-
них разлога који се нису могли отклонити (невреме, неподобност 
терена, магла, мрак, нестанак електричне енергије, пожар, земљо-
трес и сл.) о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичење 
одлучиће да ли ће се играти нова или прекинута утакмица регистро-
вати постигнутим резултатом до прекида утакмице.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уко-
лико је до прекида дошло пре истека 80 одсто регуларног времена 
одређеног за игру.

Члан 19.

Ако клуб даје четворицу или више играча за сениорску, младу 
или омладинску националну репрезентацију, ради одигравања зва-
ничне утакмице, онда му се на његов захтев мора изменити распо-
ред одигравања првенствених  утакмица. Уколико је у питању прија-
тељска утакмица, клуб мора пустити играча, у складу са правилима 
ФИФА или сходно одлуци ФСС, али због тога не може одлагати 
утакмице, сем када је утакмица у званичном међународном кален-
дару.

Када су у питању припреме или наступ играча за сениорску, мла-
ду или омладинску националну репрезентацију, ради одигравања 
званичне пријатељске утакмице која није у Календару ФСС, клуб не 
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мора пустити играча, а клуб и играч неће трпети дисциплинске санк-
ције.

Такође, поједине првенствене утакмице клубова - учесника у 
такмичењу за Фудбалски куп Србије могу се на тражење клуба - 
учесника у такмичењу померити за дан раније, односно дан касније. 
Уколико се ради о два клуба - учесника у такмичењу за Фудбалски 
куп Србије, за одлагање првенствене утакмице је потребна саглас-
ност оба клуба. 

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених 
утакмица, или у краћем року, а према достављеном захтеву, донети 
одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих разло-
га који су наступили без кривице клубова учесника (невреме, обилне 
падавине (снег-киша), епидемија, болести играча, саобраћајне не-
среће једне од екипа учесница утакмице, ванредне ситуације  
друштвених немира већих размера на територији клубова учесника, 
немогућност да се спроведу прописане мере безбедности за одигра-
ваје првенствених утакмица и сл.).

Када се утакмица одлаже због болести играча (тровања и сл.), то 
се може учинити уколико су болесна најмање седам стандардних  
играча (играчи који су одиграли најмање 70 одсто утакмица). Када 
комесар за такмичење добије писмени захтев клуба за одлагање 
утакмице због болести играча са комплетном медицинском докумен-
тацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, мишљење за 
опоравак, т.ј. дужину боловања и сл.), пре доношења одлуке затра-
жиће мишљење Медицинске комисије ФС Србије по захтеву клуба 
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за одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања мишљења 
може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

Када се утакмица одлаже због друштвених немира већих разме-
ра на територији клубова учесника или немогућности да се спрове-
ду прописане мере безбедности за одигравање првенствених утак-
мица, Комесар за такмичење доноси одлуку на предлог Комесара за 
безбедност ФС Србије, односно на основу захтева клубова учесни-
ка. Из ових разлога једном клубу могу се одложити највиће две пр-
венствене утакмице у току једног дела првенства (јесењег или про-
лећног). Када из ових разлога не постоје услови за одигравање пр-
венствене утакмице у седишту клуба домаћина, а тај клуб је већ 
искористио поменути бонус од две одложене утакмице у једном де-
лу првенства, Комесар за такмичење ће донети одлуку да се првен-
ствена утакмица одигра на терену по избору клуба домаћина, под 
условом да овај клуб обезбеди све прописане услове за одржавање 
првенствених утакмица на том терену.

Ову одлуку Комесар за такмичење доноси по службеној дуж-
ности, или на предлог комесара за безбедност ФС Србије, односно 
клубова учесника.

О промени места одигравања утакмице, клубови морају бити 
обавештени најкасније 72 часа пре одигравања утакмице.

Када оцени да за то постоје оправдани разлози (изградња тере-
на, потопљен или залеђен терен и сл.), Комесар за такмичење, на 
предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба 
учесника, може донети одлуку, да клубови учесници утакмице заме-
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не улоге клуба домаћина у одговарајућем делу првенства, али нај-
више две замене домаћинства.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, комесар за 
такмичење ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном 
термину (ако су престали разлози због којих је утакмица одложена), 
под условом да сваки клуб има најмање два слободна дана између 
одигравања две утакмице. 

Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти 
најкасније пре првог кола које се игра на пролеће, а одложене утак-
мице пролећног дела првенства пре одигравања последњих кола 
која се на основу одлуке надлежног органа обавезно играју у исто 
време.

Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора се 
доставити надлежном органу најкасније пет дана пре предвиђеног 
термина утакмице чије се одлагање тражи. О одлагању утакмице 
клубови морају бити обавештени писмено или телеграмски 72 часа 
пре термина утврђеног за почетак утакмице која се одлаже.

Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубова 
комесар за такмичење може донети одлуку да се одређена утакми-
ца редовног кола одигра раније, али најкасније пре следећег кола 
под условом да промена термина не иде на штету других заинтере-
сованих клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија 
се утакмица помера у односу на остале клубове.
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Писани споразум мора бити достављен комесару за такмичење 
најкасније 5 дана пре него што је Календаром такмичења утврђен 
распоред утакмице одговарајућег кола.

Изузетно, одлуку о молбама клубова ради одигравања међуна-
родних утакмица у земљи или иностранству и стим у везн о евенту-
алном одлагању првенствених утакмица, у складу са одредбама 
ових Пропозиција, доноси Комесар за такмичење.

У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правил-
ником о фудбалским такмичењима ФСС, комесар за такмичење по 
правилу 24 часа пре одигравања утакмице може донети одлуку о 
одлагању меча.

Овако одложена утакмица, по правилу, мора се одиграти радним 
даном пре наредног кола.

Члан 20.

Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за игру, 
услед великих падавина,кише, снега, леда и др., недоласка судија, 
разлога више силе, клубови  непосредно на самом терену саста-
вљају писани споразум о новом термину и исти достављају комеса-
ру за такмичење.

На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица 
прекине из разлога више силе, пре истека 80 одсто регуларног вре-
мена одређеног за игру тј. најмање 72 минута.
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Ако се споразум не постигне клубови су дужни да у истом року 
доставе писмено своје предлоге за одређивање новог термина.

Овако одложена утакмица, по правилу одиграће се радним да-
ном пре наредног кола.

СТАДИОНИ

Члан 21.

Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је по-
добан за игру и који је регистрован за одигравање утакмица Прве 
лиге „Србија“ од стране такмичарског органа.

Клуб - домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да 
буде подобан за одигравање утакмице.

Клуб - домаћин је дужан да за навијаче гостујућег тима обезбеди 
минимум 5 одсто од укупног капацитета стадиона у посебно обез-
беђеном сектору, као и најмање десет ВИП места у ложи или погод-
ном месту предвиђеном за гостујуће руководство

Обавеза је клуба - домаћина да у зимским условима мора да 
поступи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме 
терена за игру.

Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, деле-
гата утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то у време које 
је службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може 
да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да то буде 
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обављено у присуству делегата, капитена оба заинтересована клу-
ба и судије.

Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег 
другог, што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен 
да води утакмицу.

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу до-
нету одлуку о неподобности терена за одигравање утакмице са јас-
ном одредбом да ли се утакмица може играти сутрадан, с обзиром 
на постојеће временске услове, или се утакмица потпуно одлаже, 
пошто по процени судије ни сутрадан неће бити бољих услова, и 
записник обавезно достављају такмичарском органу одмах по са-
чињавању, уз претходно телефонско обавештење, уз обавезну 
горњу одредбу да ли се утакмица може одиграти сутрадан, или се 
потпуно одлаже.

Члан 22.

За време одигравања првенствених утакмица у ограђеном делу 
терена, у заштитним кабинама налазе се следећа службена лица:

♦ лиценцирани представник клуба са амблемом свог клуба на 
реверу одела,

♦ лиценцирани тренер са видљивим амблемом клуба,

♦ лиценцирани помоћни тренер у спортској опреми са амбле-
мом свог клуба,
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♦ резервни играчи у спортској опреми, највише 7 (седам), упи-
саних у записник утакмице,

♦ лиценцирани лекар клуба - уколико домаћи клуб нема истог, 
делегат обавезно доставља дисциплинску пријаву,

♦ лиценцирани физиотерапеут - масер у спортској опреми,

♦ делегат утакмице, са ознаком ФСС налази се у својој заштит-
ној кабини, или на погодном месту, по свом избору.

Такође, за време одигравања првенствених утакмица у ограђе-
ном делу терена, поред терена за игру могу се налазити следећа 
лица:

♦ дечаци за скупљање лопти у спортској опреми (најмање 10), 
једнообразно обучени или са маркерима исте боје,различите од иг-
рача и судије,

♦ комесар за безбедност са ознаком домаћег клуба, а када је 
утакмица проглашена за утакмицу повишеног ризика и гостујући ко-
месар за безбедност са ознаком клуба, 

♦ фоторепортери иза фотографске линије,

♦ редари – најмање 20 а по потреби и процени клуба одгова-
рајући потребан број ради безбедног и регуларног одигравања утак-
мице, што је обавеза клуба домаћина,
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♦ органи јавне безбедности у униформи, 

♦ носачи носила, по могућству у својој заштитној кабини.

Специјални контролор за безбедност ФСС, уколико је утакмица 
проглашена утакмицом повишеног ризика, налази се на погодном 
месту по свом избору, ради координирања са осталим надлежним 
органима и службеним лицима.

Изузетно ако то услови стадиона дозвољавају може се дозволи-
ти улазак у ограђени део терена за игру и тешким инвалидима у 
колицима са пратњом, али под условом да не ометају нормално 
одигравање утакмице.

Органи јавне безбедности искључиво у униформама могу се на-
лазити око терена за игру, иза ограде терена, у публици, по свом 
нахођењу и потребама посла.

Члан 23.

Уколико неко од лица наведених у претходном члану нема одго-
варајућу лиценцу, опрему - обележја, делегат утакмице захтеваће 
преко представника клуба да такво лице одстрани из ограђеног де-
ла терена за игру.

Уколико се не прихвати захтев делегата утакмица не може да 
почне.
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Члан 24.

Сви клубови морају имати сопствени или уговором обезбеђени 
стадион за сваку такмичарску годину, као и помоћни терен за тре-
нинге, припрему и евентуално одигравање пријатељских утакмица.

Члан 25.

Првенствене утакмице клубова Прве лиге „Србија“ могу се игра-
ти на стадионима која у свему одговарају Правилима  фудбалске 
игре и која су регистрована од стране такмичарског органа са квали-
тетном травнатом подлогом и другим стандардима које утврђују 
прописи ФСС или терен са вештачком подлогом, под условом да 
вештачка подлога-трава одговара ФИФА препорученом „2 Star“ 
стандарду, тј. „Квалитативним концептом ФИФА-Приручник о мето-
дама тестирања и захтевима за вештачке фудбалске подлоге.

Регистрација стадиона врши се на основу записника - извештаја 
посебне Комисије  за преглед и пријем стадиона коју образује такми-
чарски орган. Комисију чине Комесар за такмичење и комесар за 
безбендост, или представници које они одреде.

О извршеном прегледу стадиона, Комисија на одређеном обра-
сцу који прописује такмичарски орган саставља записник-извештај и 
на основу истог записника Комесар за такмичење  издаје решење о 
регистрацији стадиона. 

Примерак решења о регистрацији у оригиналу доставља се 
власнику  - директору стадиона и мора се видно истаћи у простори-
оји у којој се саставља записник утакмице. 
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У случају да због одређених недостатака не може да се изда 
решење о регистрацији, такмичарски орган може издати привреме-
ну дозволу - привремено решење о регистрацији  или забранити 
коришћење стадиона за утакмице Прве лиге „Србија“ и дати рок за 
отклањање недостатака. 

ОДРЕЂИВАЊЕ САТНИЦЕ И ПОЧЕТАК УТАКМИЦЕ

Члан 26.

Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло, одређује 
Комесар за такмичење.

Распоред и сатница утакмице, утврђени по одредбама овог чла-
на, може се изменити само из разлога више силе и најкасније 24 
часа пре утакмице, и о томе телеграфски обавестити оба клуба, су-
дије и делегата утакмице.

ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 27.

Организацију утакмице спроводи клуб-домаћин.

Као домаћи клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у рас-
пореду такмичења.

Члан 28.

Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу 
игра у најјачем саставу.
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Члан 29.

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, престав-
ници клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид списак 
играча који ће наступати, фудбалске легитимације играча, као и 
лиценце тренера, лекара, физиотерапеута и представника клуба. 
Без лиценци службена лица не могу седети на клупи за време утак-
мице.

Члан 30.

Клуб - домаћин је дужан да делегату утакмице стави на распола-
гање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се 
записник попуни писаћом машином или на компјутеру, као и да пру-
жи сву неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном 
саслушању одређених лица.

Члан 31.

Клуб - домаћин је дужан да гостујућем клубу на његов захтев 
обезбеди погодно место и све услове за несметано снимање утак-
мице, као и да се стара о дочеку и испраћају гостујуће екипе.

Гостујући клуб је обавезан да благовремено, а најкасније на два 
дана пре одигравања утакмице, обавести клуб-домаћина о времену 
свог доласка а посебно је обавезан да обавести о присуству навија-
ча, саставу и броју, којим превозним средством долазе и када стижу 
у место одигравања утакмице. О присуству навијача гостујући клуб 
је дужан да благовремено обавести домаћи клуб о свим новим саз-
нањима везаним за путовање, састав и долазак навијача.
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Клуб - домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обез-
беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и 
за време одигравања утакмице, све до напуштања места одигра-
вања утакмице, одговарајућим превозним средством.

Клуб - домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама 
обезбеди лекарску службу и кола за хитне лекарске интервенције, 
која морају да буду на стадиону најмање на 30 минута пре почетка 
утакмице.

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске 
интервенције нису на стадиону до почетка утакмице, утакмица неће 
да почне док кола не стигну, иста утакмица  се неће одиграти ако 
кола не стигну, све последице сноси клуб - домаћин, а делегат кон-
статује чињенично стање.

Клуб - домаћин обавезан је: 

- да сваку утакмицу пријави надлежном органу МУП-а у року који 
одреди тај орган, а најкасније два дана пре одигравања утакмице,

- одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о при-
мљеној писменој пријави домаћи клуб предаје делегату, пре почетка 
утакмице, која се уз записник доставља такмичарском органу,

- списак редара клуб - домаћин предаје делегату који га прилаже 
уз свој извештај.

- да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба 
и других службених лица, како пре, тако за време утакмице и после 
ње,
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- да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани про-
дају алкохолних пића, као и других безалкохолних пића у стакленој 
амбалажи,

- регистарски број дежурног возила, са презименом и именом 
лекара и возача доставља се делегату,

- да у присуству делегата и представника клубова састави прву 
страну записника о утакмици најкасније 60 минута пре њеног почет-
ка. Записник се саставља у три примерка, с тим што се презимена 
и имена свих играча - оних који наступају и оних који су предвиђени 
као заменици неизоставно морају уписати пре почетка игре, а оста-
ли подаци непосредно по завршетку утакмице. Оригинал записника 
се предаје делегату за такмичарски орган, други примерак домаћи-
ну, а трећи гостујућем клубу. 

- да обезбеди најмање десет сакупљача лопти, обучених у једо-
образну спортску опрему, која се разликује од опреме играча који 
играју,

- да не дозволи да у службеним просторијама и рестриктивном 
простору буду лица која на то немају право.

ПРАВО НАСТУПА

Члан 32.

На утакмицама Прве лиге „Србија“ право наступа имају сви пра-
вилно регистровани играчи, који су стекли право наступања на пр-
венственим утакмицама по одредбама Правилника о регистрацији, 
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статусу и трансферу играча ФСС и који су на дан утакмице  наврши-
ли 17 година живота.

На првенственим утакмицама могу наступати и играчи који нису 
напунили 17 година живота, као и играчи који су уступљени, водећи 
рачуна о броју таквих играча у записнику утакмице, а према одред-
бама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, 
с тим што играчи са навршених 16 година живота морају имати одо-
брење специјалне лекарске комисије да могу наступати за први тим. 
Ово право мора бити потврђено у легитимацији играча од стране 
надлежног органа за регистрацију.

Право наступа имају само два страна играча, тј. играча који не-
мају држављанство РС, односно пасош РС. Под термином „страни 
играч“ не подразумевају се играчи који имају избеглички статус из 
бивших југословенских република, односно који поседују избегличку 
легитимацији или други документ којим доказују тај статус.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених 4.,6.,8. itd. опомена.

Играч издржава аутоматску казну забране играња након до-
бијања 4 (четири) опомене.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице 
насталу због добијене четири опомене, играч издржава на наредној 
првенственој утакмици. Након оствареног бонуса од 4 (четири) утак-
мице и паузе, играч следећу казну забране играња издржава после 
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две опомене, а потом после сваке друге опомене издржава се ауто-
матска казна забране играња на једној утакмици.

Играчу који је завршио првенство са једном, две, три, пет, итд. 
опомена, а његов клуб наступа на утакмицама баража, или из било 
ког разлога наставља такмичење, опомене и аутоматска казна заб-
ране играња после добијених 4, 6, 8 итд. oпомена се не бришу, већ 
играч са њима започиње утакмице баража или наставка такмичења.

Играчи регистровани по основу двојне регистрације своје опоме-
не појединачно издржавају у такмичењу где су их добили.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону, 
као ни аутоматска казна забране играња после добијених 4, 6, 8. 
итд. oпомена изречена у последњем колу или последњој утакмици 
претходне такмичарске сезоне.

Ако играч на утакмици добије дисциплинску меру - опомену и на 
истој буде искључен због добијања друге опомене, играч се дис-
циплински кажњава због искључења, а опомене се не евидентирају.

У случају да играч клуба који учествује у страним такмичењима 
(ИНО савез), као и играч који из вишег или нижег степена такмичења  
пређе у клуб Прве лиге, или се враћа са уступања, опомене изрече-
не у тим такмичењима се не преносе у такмичење Прве лиге, као ни 
аутоматска казна због добијених 4, 6, 8. итд. опомена, сем евентуал-
них суспензија, казни забране играња (црвени картони) и временске 
казне, изречених од стране надлежних органа ФСС и ИНО савеза.
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Опомене изречене у такмичењу Прве лиге током исте такми-
чарске сезоне, као и аутоматска казна забране играња због изрече-
них 4, 6, 8 итд. oпомена преносе се из клуба у клуб Прве лиге, осим 
по завршетку такмичарске сеоне.

УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА

Члан 33.

Право наступања и идентитет свих играча - оних који наступају 
и оних који ће евентуално наступити као замене, у присуству овла-
шћених представника оба клуба обавезно утврђује на погодан начин 
делегат пре почетка утакмице, односно судија уколико нема делега-
та.

Овлашћени представници клубова су дужни да најмање 75 ми-
нута пре почетка утакмице предају делегату, а ако њега нема судији 
утакмице, фудбалске легитимације за играче који ће наступити, као 
и личне карте или путне исправе уколико клуб не поседује из било 
ког разлога фудбалску легитимацију.

Овлашћени представници клубова имају право увида у спортске 
легитимације (личне карте или путне исправе играча уколико исти 
не поседује спортску легитимацију) у присуству делегата или судије 
утакмице.

Члан 34.

Играч који приликом утврђивања идентитета нема фудбалску 
легитимацију, личну карту или пасош нема право наступања, а сва-
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ки клуб дужан је да утакмицу игра у најјачем саставу, осим повређе-
них и кажњених играча.

ДЕЛЕГАТИ И ЗАПИСНИК УТАКМИЦЕ

Члан 35.

За сваку првенствену утакмицу комесар за такмичење одређује 
делегата као званичног представника ФСС који заступа руководство 
такмичења, има врховни надзор на утакмици и оцењује укупну орга-
низацију утакмице и рад свих службених лица.

За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник 
о одиграној утакмици према обрасцу који утврђује комесар за такми-
чење.

Делегат, судије и овлашћени представници клубова обавезно се 
старају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су 
дужни да потпишу.

Члан 36.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини 
одмах по завршеној утакмици у присуству овлашћених представни-
ка клубова.

Оригинал записника утакмице и свој извештај у два примерка 
делегат доставља Комесару за такмичење у року од 24 часа након 
одигране утакмице.
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Уколико је потребно, комесар за такмичење може да затражи 

посебне писмене извештаје службених лица.

Листе делегата утврђује Извршни одбор ФС Србије за сваку 

такмичарску годину.

Члан 37.

Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења, Пра-

вилник о такмичењу, Правилник о безбедности и сигурности и сва 

нормативна акта ФС Србије.

Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате и да 

га успешно положе.

Члан 38.

Делегати су дужни да у случајевима прекида утакмица, искљу-

чења играча и евентуалних спорова између клубова насталих у вези 

такмичења, обаве све потребне радње које су неопходне за одлучи-

вање органа и да обавезно узму све потребне изјаве.

Члан 39.

Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у конкрет-

но стање, констатује испуњавање такмичарских услова за одигра-

вање утакмице, који су прописани овим Пропозицијама.
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Члан 40.

Делегат за време утакмице и вршења дужности носи ознаку 
Фудбалског савеза  Србије.

Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се 
стара да се све одредбе ових Пропозиција поштују. Он врши надзор 
над организацијом и пружа потребну помоћ клубовима и судијама.

Његове конкретне дужности су:

- да дође на стадион најкасније 90 минута пре заказаног почетка 
утакмице;

- да до времена одређеног за почетак утакмице утврди иденти-
тет играча и исправност фудбалских легитимација;

- да овлашћеним представницима клубова, у њиховом присуству, 
дозволи увид у легитимације играча противничког клуба;

- да захтева уредно и читко попуњавање записника утакмице;

- да забрани улаз у рестриктивни простор лицима која немају 
службене ознаке;

- да фудбалске легитимације и записник утакмице држи у канце-
ларији за сачињавање записника до завршетка утакмице, ради 
боље контроле и тачног уочавања евентуалних преступа;

- да контролише организацију утакмице;
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- делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у 
присуству овлашћених представника оба клуба и судија, састави 
записник о одиграној утакмици и да евентуално саслуша потребна 
лица, као и да задржи спортске легитимације искључених играча, а 
остале врати представницима клубова са по једним примерком  за-
писника.

Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, да 
поред фудбалске легитимације, тражи и личну карту.

Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези с 
тим може да захтева повећање броја редара.

Делегат нема право да се меша у одлуке судија.

Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у слу-
чају из чл. 45. Правилника о фудбалским такмичењима и чл. 62. 
ових Пропозиција) већ да укаже клубу евентуалну сметњу за наступ 
тог играча, па ако клуб то не прихвати и играча стави у тим на соп-
ствени ризик делегат ће то пре утакмице унети у записник.

Делегат не сме да даје изјаве у вези са утакмицом, већ ће све 
примедбе да унесе у записник, посебан извештај мора саставити 
писаћом машином.

Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утакмице, 
изјаве искључених или одстрањених играча и других лица, фудбал-
ске легитимације искључених играча, списак редара, списак лица 
која су седела на клупи, достави надлежном органу у року од 24 
часа по одиграној утакмици.
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Члан 41.

Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања 
делегатске дужности оним делегатима, који своју дужност не оба-
вљају у складу са овим Пропозицијама.

СУДИЈЕ

Члан 42.

За све утакмице Прве лиге „Србије“ судије одређује Судијска 
комисија ФС Србије.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у 
одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити четврти 
судија.

Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли 
или наступе други разлози због којих не може да настави суђење, 
дужност преузима четврти судија.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће оба-
вити 4. судија утакмице.

Члан 43.

Судија је обавезан да дође на стадион 90 минуна пре почетка 
утакмице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим служ-
беним лицима, врши преглед просторија, терена за игру, опреме 
фудбалера и у случају евентуалних примедби захтева да се оне 
отклоне до почетка утакмице.
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Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед 
просторија, терена за игру, опрему играча и у случају евентуалних 
примедби захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје 
примедбе и да записник овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај 
о опоменутим и искљученим играчима и да тај извештај овери пот-
писом.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву 
против играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за 
прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.

Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завр-
шетку утакмице искључени играч, тренер или друго службено лице 
достави делегату писану изјаву и разлоге искључења.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ  И  ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 44.

Суспендован клуб не може наступити на јавној утакмици све док 
траје суспензија.

Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неиз-
вршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвр-
шења неспорних обавеза насталих из такмичења предвиђених про-
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позицијама такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар форфе) у корист 
противника.

Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити 
због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине нео-
пходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном 
случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука 
.  По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице 
према распореду који прави комесар за такмичење.

Члан 45.

Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења разних 
обавеза и сл. не може наступити, а утакмица се региструје са 3:0 
(пар-форфе), у корист противничког клуба.

Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се ре-
гистровати са 3:0 (пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће бити 
кажњен према Дисциплинском правилнику ФС Србије.

ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ СТА 
     ДИОНУ ИЛИ СТАДИОНИМА ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 46.

Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном 
стадиону или стадионима одређеног подручја, дужан је најкасније 
седам дана пре одигравања утакмице да надлежном органу пријави 
други стадион на коме жели да одигра утакмицу и који је регистро-
ван за мечеве Прве лиге „Србија“. 
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 Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања 
утакмице најкасније 72 часа пре часа утврђеног за почетак утакми-
це.

Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 30 км 
од седишта кажњеног клуба.

Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање 
утакмице има веће трошкове него што би имао да је играо на терену 
кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб.

Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну споразум, 
утврдиће надлежни орган.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 47.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови 
играчи, функционери, судије, спортски радници, стручни и технички 
руководиоци клубова у овом такмичењу одлучује Дисциплинска ко-
мисија ФСС.

 Члан 48.

Искључени играч или друго службено лице клуба дужни су непо-
средно после утакмице да писану изјаву и разлоге искључења до-
ставе делегату утакмице а уколико исти то не учине клуб је дужан да 
наведене изјаве достави надлежном органу у року од 24 часа после 
одигране утакмице.
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Ако играч или друго службено лице из претходног става не до-
ставе изјаве а клуб исту не достави надлежном органу, сматраће се 
да су саслушани.

Члан 49.

На одлуке надлежног првостепеног органа има места жалби Ко-
мисији за жалбе ФСС, у року од осам дана, од пријема службеног 
саопштења, односно од пријема одлуке. 

Члан 50.

Као изречена дисциплинска мера - опомена сматра се свака су-
дијска опомена (жути картон) уписана у записник првенствене утак-
мице. 

Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води 
евиденцију својих опоменутих играча, као и евиденцију опомена 
играча који се накнадно региструју из других клубова, с тим да исту 
евиденцију доставе Удружењу.

ЖАЛБЕ

Члан 51.

Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их 
решава у првом степену.

Жалбе по свим основама морају се уложити у року од два дана 
од дана одигравања утакмице са образложењем у два примерка, 
доказом о уплаћеној такси и свим потребним чињеницама.
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Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 52.

Износ чланарине - накнаде за улагање жалбе утврђује Извршни 

одбор ФСС.

Свака измена чланарине - накнаде биће објављена у Службе-

ном гласнику ФСС „Фудбал“. 

Члан 53.

Неблаговремено достављене жалбе, необразложене, нетакси-

ране или недовољно таксиране жалбе неће се узимати у поступак 

већ ће бити одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим 

резултатом.

При оцени  благовремености  жалбе и рока уплате одговарајуће 

чланарине узима се у обзир датум поштанског жига препорученог 

писма, новчане уплатнице, односно доказа о непосредној предаји 

жалбе.

Члан 54.

Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року од 15 

дана од дана пријема жалбе, односно осам дана за скраћени посту-

пак, изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије решавање 

спада у надлежност других органа. У том случају предмет жалбе се 
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ставља у мировање а решавање жалбе се одлаже до коначне одлу-
ке надлежног органа.

Члан 55.

Жалба на одлуку Комесара  за такмичење подноси  се  Комисији  
за  жалбе ФСС (у даљем тексту другостепени орган). Рок за улагање 
жалбе је осам дана од дана пријема одлуке.

У изузетним случајевима (регуларност такмичења, три последња 
кола и сл.) рок за подношење жалбе је три дана. Жалба се подноси 
преко Комесара за такмичење чија се одлука жалбом побија.

Против одлуке другостепеног органа нема места жалби, одлука 
је коначна.

Ако другостепени такмичарски орган не поступи у смислу ст. 3. 
овог члана, сматра се да жалба није усвојена, а оштећена страна 
има право да поднесе Извршном одбору ФСС предлог за подизање 
захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима.

Рок за подношење предлога је осам, односно три дана, за 
скраћени поступак, по истеку рока за доношење одлуке по жалби.

Евентуални трошкови жалбеног поступка падају на терет оног 
клуба који је те трошкове проузроковао, уколико је спор изгубио.

Под трошковима у смислу овог става подразумевају се трошкови 
преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у вези са 
поступком одлучивања.
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Члан 56.

Жалбу на регуларност утакмице може поднети само клуб учес-
ник утакмице овог такмичења, који сматра да је оштећен резултатом 
утакмице на коју се жали. Жалба по свим основама мора се доста-
вити у року од два дана од дана одигравања утакмице.

Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје потре-
бе, а други доставља другом клубу у спору, на који је овај дужан да 
одговори у року од три дана по пријему исте. 

ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 57.

Изузетно, за утакмице последња три кола првенства, која непо-
средно утичу на одређивање места клуба на табели, који треба да 
учествује у доигравању - баражу, који се спроводи непосредно по 
завршетку такмичења или клуба који треба да настави такмичење у 
вишем или нижем степену, рок за улагање жалби се скраћује и то у 
првом степену на један дан, сутрадан до 17 часова по одиграној 
утакмици и у другом степену 24 часа по пријему првостепене одлу-
ке.

Првостепени орган дужан је да у року од три дана од дана прије-
ма жалбе донесе првостепену одлуку, а такође и Комисија за жалбе 
као другостепени орган мора у року од три дана од дана пријема 
жалбе да донесе другостепену одлуку.
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Члан 58.

У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од три 
дана сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна има 
право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правил-
ника ФСС у смислу члана 68. Правилника о фудбалским такмичењи-
ма.

Рок за подношење предлога је три дана по истеку рока из прет-
ходне тачке овог члана.

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 59.

Утакмица се региструје постигнутим резултатом, изузев ако је 
уложена жалба или постоје услови за регистрацију утакмице по 
службеној дужности 3-0 (пар-форфе).

Одигране утакмице региструје комесар за такмичење, по прави-
лу, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана њиховог одигра-
вања, изузев утакмица из члана 54. до 61. ових Пропозиција, које се 
региструју непосредно по окончању поступка.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продужава се до доношења одлуке по жалби, односно 
до правоснажности те одлуке. Једном регистрована утакмица не 
може бити поништена од стране Комесара за такмичење ако је од-
лука постала правоснажна или је у другом степену донета одлука 
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која је коначна, изузев у случајевима који су изричито предвиђени 
Правилником о фудбалским такмичењима ФСС.

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 60.

Клуб који победи на утакмици осваја три бода, а у случају нере-
шеног резултата оба тима освајају по бод. 

Комесар за такмичење Прве лиге „Србија“ сачињава табелу Пр-
ве лиге „Србија“, која садржи резултате утакмица одговарајућег ко-
ла, имена клубова који се такмиче, број освојених бодова и број 
датих и примљених голова.

Комесар за такмичење Прве лиге „Србија“ сачињава табелу Пр-
ве лиге „Србија“ за јесењи и пролећни део првенства, а посебно за 
свако коло првенства.

Пласман клубова на табели утврђује се збиром освојених бодо-
ва.

Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је ова разлика једнака, 
боље место заузима тим који је постигао више голова, а уколико су 
тимови и у томе једнаки одлучује резултат међусобних сусрета. Ако 
се пласман не може утврдити на претходни начин, исти ће се утвр-
дити жребом, којим руководи Комесар за такмичење.
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Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или о месту 
које одлучује о прелазу у виши или нижи степен такмичења, учешће 
у предтакмичењу или завршном делу такмичења за Фудбалски куп 
Србије,  доигравање (бараж), квалификације и сл., у случају истог 
броја освојених бодова два или више клубова, пласман се одређује 
на основу помоћне табеле од резултата који су постигнути у међу-
собним сусретима у првенству.

Пласман на додатној - помоћној табели, утврђује се збиром ос-
војених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује 
већи број постигнутих голова у гостима (када је у питању табела од 
два клуба), односно већи број постигнутих голова (када је у питању 
табела од три или више клубова), а ако је и даље исти скор одлучује 
гол разлика са главне табеле, а ако је и она иста одлучује већи број 
постигнутих голова. 

Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, онда ће се 
одиграти утакмице између заинтересованих клубова и то:

- две  утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два 
клуба,

- три утакмице по једноструком бод систему на неутралном тере-
ну, ако су у питању три клуба,

- потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неу-
тралном терену, ако су у питању четири или више клубова.
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Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо оди-
гравања ових утакмица, питање победника може се утврдити и жре-
бом, који спроводи надлежни такмичарски орган.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 61.

Ако један тим за време игре остане са мање од седам играча, 
због искључења, повреда и сл., судија је дужан да игру прекине, а 
уколико тим није у могућности да у року од пет минута наступи са 
минималним бројем играча(седам) дужан је да прекине утакмицу.

У случају прекида утакмице због мање од седам играча, утакми-
ца се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист 
противника, уколико до прекида није постигао бољи резултат.

На првенственим утакмицама Прве лиге „Србија“ могу се извр-
шити замене највише три играча.

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

Члан 62.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају 
имати уредан лекарски преглед и бити оглашени за способне.

Лекарски преглед не сме бити старији од шест месеци,а спе-
цијални лекарски преглед за играча омладинца  који настипа за пр-
ви тим такође важи 6 месеци. Са специјалним лекарским прегледом, 
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све док је на снази, играч може наступити на свим утакмицама и у 
случају да је рок важности редовног прегледа истекао. 

Лекарски преглед мора бити унесен у легитимацију играча. Изу-
зетно, извршени лекарски преглед играча може да се докаже и по-
тврдом која је издата на основу званичног регистра о извршеном 
лекарском прегледу.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио 
лекарски преглед у одређеном временском року, или коме је од 
стране лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски пре-
глед није ублежен у легитимацију, а делегату утакмице није ставље-
на на увид званична потврда о извршеном лекарском прегледу, не 
може наступати на јавној утакмици и делегат утакмице ће таквом 
играчу забранити наступ сагласно члану 45. Правилника о фудбал-
ским такмичењима.

Ако се фудбалска легитимација играч налази у надлежном саве-
зу - Удружењу због уписивања казне и сл., или је враћена клубу по-
штом, а клуб је није добио, клуб је дужан прибавити потврду о оба-
вљеном лекарском прегледу, или специјалном лекарском прегледу, 
од надлежне здравствене установе

ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ

Члан 63.

Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте 
боје, већ морају бити различито одевени.
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Гостујући тим је дужан да поштује основну или резервну боју 

клуба - домаћина (дреса и гаћица) коју овај мора да пријави такми-

чарском органу најкасније 20 дана пре почетка првенства.

Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће му по-

зајмити дресове друге боје од своје.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од оста-

лих играча и судије.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Про-

позиција, а пријава се врши најкасније на 20 дана пре почетка 

такмичења.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају 

да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје, 

контрастне у односу на боју дреса, прописане величине до 35 цм x 

25 цм, дебљине линије 5 цм, и исте бројеве величине 10 до 15 цм на 

доњем делу једне ногавице гаћица.

Бројеви на дресовима и гаћицама морају се слагати са бројеви-

ма у записнику утакмице, што делегат обавезно контролише на по-

годан начин.

Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (апли-

цирани) на посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на 

дрес.
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Клубови учесници такмичења чија се утакмица директно прено-
си путем телевизије, дужни су да се повинују захтевима телевизије 
у погледу избора боје дресова због квалитета слике у преносу.

Клуб - домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљи-
ве бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ових обавез-
но носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице.

ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ

Члан 64.

Клуб који неоправдано не дође на утакмицу губи је са 3:0 (пар-
форфе) и кажњава се према одредбама Дисциплинског правилника 
ФС Србије.

Члан 65.

Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утак-
мице, искључује се из даљег такмичења и подлеже одговорности по 
одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Члан 66.

Поред тога клуб је дужан да надокнади следеће трошкове дру-
гом клубу, према рачунима, који се утврђује на следећи начин:

- путне трошкове, за 25 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, 
односно ефективне трошкове око организовања утакмице (припре-
ма стадиона, трошкови суђења и делегата, организација редарске 
службе, службе обезбеђења, за штампање улазница и сл. 
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Члан 67.

Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду 

тражи, са документацијом клуб је дужан да достави у два примерка, 

најкасније у року од пет дана од дана када противник није дошао на 

утакмицу.

Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока 

неће се узимати на разматрање.

Одлуку о висини накнаде трошкова доноси Комесар за такми-

чење Прве лиге „Србија“. 

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Приходе са првенствених утакмица Прве лиге „Србија“ убирају 

клубови - домаћини.

Члан 69.

У случају одиграваја нове првенствене утакмице, укупан приход 

са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гос-

тујуће екипе, судија и делегата деле се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу 

подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног ста-

ва, клубови заједнички сносе дефицит.
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Члан 70.

Све првенствене утакмице Прве лиге „Србија“ подлежу обавез-
ном плаћању следећих трошкова:

- судијама - путне трошкове, и одређену накнаду за суђење коју 

одређује Извршни одбор ФСС;

- делегату утакмице и специјалном контролору за безбедност - 

накнада трошкова пута као и одређену накнаду коју утврђује Изврш-

ни одбор ФСС.

Члан 71.

Сви трошкови из члана 70. ових Пропозиција плаћају се преко 

текућих рачуна службених лица, преко клубова, Удружења или ФСС, 

уз обавезно плаћање пореза и доприноса надлежним органима. 

Члан 72.

Клубови Прве лиге „Србија“ уплаћују ФСС чланарину за про-

грамске активности на уздизању и унапређењу фудбалског спорта, 

а према посебној одлуци коју доноси Извршни одбор ФС Србије. 

Клубови који нису измирили финансијске обавезе према ФСС, 

Удружењу Прве лиге „Србија“, другим савезима или организацијама, 

другим клубовима, играчима, тренерима и сл., према коначним од-

лукама надлежних органа ФСС, подлежу одговорности према од-

редбама Дисциплинског правилника ФСС.
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ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГЕ

Члан 73.

Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) 
место (места) у Првој лиги „Србије“ због одустајања клуба (клубова), 
одлуку о попуњавању слободног (слободних) места доноси посеб-
ном одлуком Извршни одбор ФС Србије, водећи рачуна о интереси-
ма развоја фудбалског спорта у Србији, с тим да последњепласира-
ни клуб због очувања спортског интегритета такмичења обавезно 
испада из Прве лиге „Србија“.

Члан 74.

У случају када се клуб расформира, или одустане од такмичења 
за време јесење сезоне, после одигране јесење сезоне, а пре оди-
гравања прве утакмице пролећне сезоне, односно за време прве 
половине пролећне сезоне, биће брисан из такмичења, а све његове 
до тада одигране утакмице сматраће се као да нису игране, а наред-
не по распореду неће се регистровати по службеној дужности 3:0 
(пар-форфе) у корист његових противника.

У случају када се клуб расформира или одустане од такмичења 
за време друге половине пролећне сезоне, све његове до тада одиг-
ране утакмице признаће се постигнутим резултатима, а све наредне 
утакмице по распореду регистроваће се по службеној дужности - 3:0 
(пар-форфе) у корист његових противника.
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Сматра се да је клуб одустао од такмичења, ако својом кривицом 
није одиграо две утакмице у току такмичења, у истој такмичарској 
години, а исте су регистроване службеним резултатом 3:0 (пар-фор-
фе).

Члан 75.

Независно од одредаба ових Пропозиција и стеченог права на 
основу заузетог пласмана на табели за прелазак у виши ранг, Из-
вршни одбор ФСС има право да изврши процену финансијског 
стања, створених инфраструктурних  услова, играчког потенцијала, 
стручних и аматерских радника у клубовима, а у циљу утврђивања 
и обезбеђивања стабилних услова који гарантују нормално и несме-
тано такмичење у вишем рангу.

Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће утвр-
дити Извршни одбор ФСС.

 МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИ РАД

Члан 76.

Сваки клуб који учествује у првенству Прве лиге „Србија“ мора 
да испуњава следеће услове:

1. Да утакмице организује на стадиону који мора да има:

а) гледалиште у складу са прописима

б) травнати терен, може и терен са вештачком подлогом, под 
условом да вештачка подлога-трава одговара ФИФА препорученом 
„2 Star“ стандарду, тј. „Квалитативним концептом ФИФА-Приручник о 
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методама тестирања и захтевима за вештачке фудбалске подлоге), 
одвојен од гледалишта посебном оградом висине 180 сантиметара;

в) најмање две свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за 
судије;

г) купатило са топлом водом и све остале потребне санитарно-
техничке уређаје;

д) заштитне кабине за резервне играче и стручна руководства 
клубова, као и одвојену заштитну кабину за делегата утакмице, које 
се постављају на уздужној страни стадиона и прописно удаљене од 
терена, као и обележен „технички простор“ за тренере, у складу са 
прописима ФИФА, УЕФА и ФСС;

ђ) посебна просторија за сачињавање записника утакмице;

е) помоћни терен у складу са прописима;

ж) потребне услове за стручно-педагошки рад;

з) потребне услове за безбедно одигравање утакмица и

и) програм развоја омладинског фудбала.

2. Да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија 
играча у складу са прописима ФСС.

3. Клубови Прве лиге „Србије“ морају у потпуности да испуња-
вају услове из Основног правилника о стручно педагошком раду у 
организацијама ФСС, односно број и стручне квалификације трене-
ра, обавезан број млађих селекција у такмичењуи и све остале од-
редбе из ових Пропозиција, Правилника о фудбалским такмичењи-
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ма,  Правилника о безбедности и сигурности на фудбалским утакми-
цама, Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама,Закона о јавном окупљању,Закона о приват-
ном обезбеђењу РС, Закона о спорту РС, Одлуке ФСС које се оба-
везно примењују уз Правила фудбалске игре, и осталих прописа 
ФСС.

4. Клубови који наредне такмичарске године желе да се такмиче 
у Супер лиги, без обзира на спортски резултат, морају се уредно 
пријавити за лиценцирање клуба за Супер лигу и спровести процес 
лиценцирања клуба за такмичење у Супер лиги.

Члан 77.

Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању услова за 
стручно-педагошки рад.

Минимум услова за стручно-педагошки рад у клубовима чине 
они услови који се дају одлукама Извршног одбора ФСС, а клубови 
су дужни да исте испуне, у противном подлежу одредбама Дис-
циплинског правилника ФСС. 

ТВ ПРЕНОСИ

Члан 78.

Првенствене утакмице клубова Прве лиге „Србија“ могу се ди-
ректно (непосредно) преносити путем телевизије на основу уговора 
клубова и телевизије.
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 Телевизијски  пренос  утакмица од посебног такмичарског 
значаја може се реализовати само на основу споразума 
клуба:домаћина и телевизије као и посебног одобрења Комесара за 
такмичење, с тим што ТВ пренос на дан редовног кола може почети 
најраније 30 минута по завршетку последње утакмице тог кола.

Првенствене утакмице клубова Прве лиге „Србија“ могу се у да-
не одигравања редовног првенственог кола, магнетоскопски приказ-
ивати као репортаже на телевизији, али под условом да ово приказ-
ивање не може да започне раније од 30 минута по завршетку утак-
мица тог првенственог кола.

ПРIЗНАЊА

Члан 79.

Првопласирани клуб Прве лиге „Србија“ добија у трајно влас-
ништво пехар - дар Фудбалског савеза Србије, на коме се урезује 
име клуба и година освајања челне позиције.

Првопласирани клуб Прве лиге „Србија“ осваја прелазни пехар 
- дар Фудбалског савеза Србије, на коме се урезује његово име и 
година освајања првенства.

Другопласирани клуб Прве лиге „Србија“ добија у трајно влас-
ништво пехар - дар Удружења фудбалских клубова Прве лиге „Ср-
бија“, на коме се урезује име клуба и година освајања другог места, 
т.ј. пласмана у Супер лигу.
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Пехари се клубовима предају на утакмицама у Супер лиги по 
избору клубова, или након усвајања званичне табеле првенства на 
Скупштини Удружења фудбалских клубова Прве лиге „Србија“.

Најбољи стрелац првенства добија пригодан поклон, у складу са 
одлуком Извршног одбора  Удружења Прве лиге „Србија“.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 80.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе 
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, осталих прописа и 
одлука Фудбалског савеза Србије, Закона о спорту РС и одредбе 
Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама.

Члан 81.

Одлуке које доноси Извршни одбор ФС Србије, о спровођењу 
такмичења непосредно се примењују и оне обавезују све клубове 
Прве лиге „Србија“. 

Члан 82.

Ове Пропозиције такмичења за првенство Прве лиге „Србија“ у 
фудбалу ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-
беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНIК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
9. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 3/2013.), Извршни 
одбор ФС Србије на седници, одржаној 15.06.2017. године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I - ОСНОВНЕ ОРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење 
такмичења Српске лиге, услови под којима се такмичење одвија, 
утврђују надлежни органи који руководе такмичењем са правима и 
обавезама, уређују материјална и друга питања у вези са такми-
чењем као и друга питања предвиђена Правилником о фудбалским 
такмичењима.  

Члан 2.

Фудбалско првенство српске лиге организује се у складу са Од-
луком о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига 
и надлежних органа за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског 
савеза Србије која садржи:
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- такмичарски степен,

- такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,

- број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичар-
ским групама,

- начин такмичења: бод систем или куп систем,

- начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену 
такмичења и такмичарској групи,

- услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у 
одређеном степену такмичења.

Члан 3.

Фудбалско првенство српске лиге на нивоу ФС Србије за које 
важе ове пропозиције спроводи се:

- у српској лиги „Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“,

Члан 4.

Такмичењем српске лиге руководи надлежни органи терито-
ријалних савеза на основу посебне одлуке Извршног одбора ФС 
Србије о преношењу надлежности на територијалне савезе.  

Члан 5.

(1)  Организацију утакмица спроводе клубови који играју на до-
маћем терену и дужни су да се старају о успеху организације утак-
мице.
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(2) Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања ут-

камица дужни су да пруже сву неопходну помоћ за успешну органи-

зацију утакмице.

Члан 6.

(1)  Такмичење се спроводи по двоструком бод – систему према 

утврђеном Календару такмичења ФС Србије.

(2) Сваки клуб мора бити једанпут домаћин, а једанпут гост.

Члан 7.

Извршни одбори територијалних савеза дужни су да током пр-

венства, а према указаној потреби, на захтев клубова или на пред-

лог такмичарских органа српских лига, разматрају питања развоја и 

регуларности првенства и да предузимају хитне и енергичне мере. 

Уколико се укаже потреба, о свим питањима од интереса за нор-

мално и регуларно одвијање такмичења у српским лигама, може да 

разматра и Извршни одбор. 

II - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА

Члан 8.

(1) Распоред утакмица, утврђује надлежни орган пре почетка 

такмичарске сезоне.
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(2) Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији 
клубова, која се мора одржати најмање 10 дана пре почетка првен-
ства.

(3) Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачу-
на о клубовима из истог места, односно клубовима са суседних те-
рена за игру, или о корисницима истог терена за игру, како би се 
приликом жребања извршио такав распоред (дириговани жреб) ових 
клубова, да би се избегло да ови клубови у истом колу буду домаћи-
ни.

Члан 9.

(1) Утакмице лиге играју се само као дневне утакмице и то субо-
том, или недељом, а изузетно средом. 

(2) Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и 
неким другим - радним даном али најкасније пре следећег кола пр-
венства, с тим да се писана сагласност достави надлежном органу, 
5 дана пре одигравања утакмице.

(3) Споразум за други радни дан неће бити прихваћен за утакми-
це последња два кола првенства.

Члан 10.

(1)  У интересу регуларности такмичења, у завршном делу, у по-
следња два кола првенства, утакмице се одигравају истог дана и у 
исто време.
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(2) Изузетно, уз сагласност оба клуба надлежни орган може дати 
одобрење да се поједине утакмице последња два кола играју у ра-
није утврђено време, под условом да исход такве утакмице ни те-
оретски не може утицати на пласман других клубова.

III - ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 11.

(1)  Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такми-
чарски орган.

(2) Када се утакмица одлаже због немира већих размера на те-
риторији клубова учесника или немогућности да се спроведу пропи-
сане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица, ко-
месари за такмичење донеће одлуку на предлог комесара за без-
бедност територијалних савеза, односно на основу захтева клубова 
учесника да се утакмица одложи.

(3) Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип 
и сл), а не због спортских повреда играча, то се може учинити уко-
лико су болесна најмање 4 играча једног клуба. Када Такмичарски 
орган добије писмени захтев клуба за одлагање утакмице због боле-
сти играча са комплетном медицинском документацијом (налаз на-
длежног специјалисте, дијагноза, мишљење  за опоровак тј. дужину  
боловања и сл.), пре доношења одлуке  затражиће предлог и 
мишљење од Медицинске комисије територијалног савеза по захте-
ву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања 
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мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесника и 
сл.

(4) Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје 4 (четири) или 

више играча у репрезентацији ФСС, тада се, на захтев клуба, утак-

мица мора одложити.

(5) Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора 

се доставити надлежном органу најкасније 5 (пет) дана пре пред-

виђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. О одлагању 

утакмице клубови морају бити обавештени писмено или телеграм-

ски 72 часа пре часа утврђеног за почетак утакмице, која се одлаже.

(6)  Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубо-

ва надлежни орган може донети одлуку да се одређена утакмица 

редовног кола одигра раније али најкасније пре следећег кола, под 

условом да промена термина не иде на штету других заинтерсова-

них клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија се 

утакмица помера у односу на остале клубове.

(7)  Писана сагласност мора бити достављен надлежном органу 

најкасније 5 дана пре него што је календаром такмичења утврђен 

распоред утакмица одговарајућег кола.

(8)  Изузетно, одлуку о молбама клубова ради одигравања међу-

народних утакмица у земљи или иностранству и с тим у вези о евен-

туалном одлагању првенствених утакмица, у складу са одредбама 

ових Пропозиција, доноси надлежни орган.
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 (9) У случају више силе, као и других разлога предвиђених Пра-

вилником о фудбалским такмичењима ФС Србије, надлежни орган 

најкасније 24 часа пре одигравања утакмице, може донети одлуку о 

одлагању утакмице.

 (10) Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти 

радним даном пре наредног кола.

Члан  12.

(1)  Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за 

игру, недоласка судија или разлога више силе, клубови су дужни да, 

непосредно на самом терену, саставе писани споразум о новом тер-

мину и игралишту, па тај споразум доставе надлежном органу сутра-

дан до 16,00 часова.

 (2) На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакми-

ца прекине из разлога више силе, пре истека 80% регуларног вре-

мена одређеног за игру, тј. најмање 72 минута.

 (3) Ако се споразум не постигне, клубови су дужни да у истом 

року писмено доставе своје предлоге за одређивање новог термина.

(4) Овако одложена утакмица, по правилу, одиграће се радним 

даном пре наредног кола.
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IV - ТЕРЕНИ ЗА ИГРУ

Члан 13. 

(1) Сви клубови морају имати сопствени или уговором обезбеђе-
ни терен за игру на сваку такмичарску годину.

(2) Сваки терен за игру мора бити регистрован за одигравање 
утакмица са назнаком категорије утакмица које се могу играти. Ре-
гистрацију и категорију терена за игру врши Комисије за пријем те-
рена надлежних територијалних савеза.

  (3) Критеријуми за пријем терена за игру морају да буду у скла-
ду са Правилима игре ФСС и биће прописани Одлуком Извршног 
одбора надлежног фудбалског.

Члан 14.

(1)  Првенствне утакмице могу се играти само на терену који је 
оспособљен за игру.

 (2) Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да 
буде оспособљен за одигравање утакмице.

(3) Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да 
поступи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме 
терена за игру.

(4) Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата 
утакмице, капитена оба заинтересована клуба и судије и то у време 
које је службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед 
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може да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да 
то буде обављено у присуству делегата, капитена оба заинтересо-
вана клуба и судије.

(5) Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег 
другог што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен 
да води утакмицу.

(6) Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу 
донету одлуку о неподобности терена и да записник доставе такми-
чарском органу у року од 24 часа уз претходно писмено обавештење.

V - ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И  
           ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ

Члан 15.

(1)  Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло од-
ређује надлежни орган. 

(2) Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог 
члана, може се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 
дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије 
и делегате утакмице.

(3) При одређивању времена почетка утакмице надлежни орган 
мора водити рачуна о међусобној удаљености клубова и то: ако је 
удаљеност преко 150 километара утакмица се може заказати најра-
није у 13,00 часова.
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VI - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 16.

(1)  Организацију утакмице спроводе домаћи клубови.

(2)  Као домаћин клуб сматра се првоименовани клуб, назначен 
у распореду утакмице.

Члан 17.

(1)  Клуб домаћин обавезан је:

 - да за сваку утакмицу писмено обавештење надлежном органу 
МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре одигра-
вања утакмице.

 - одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о 
примљеномј писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, 
пре почетка утакмице, која се уз записник доставља надлежном ор-
гану, а уколико домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одо-
брење за одигравање утакмице, делегат неће дозволити да се утак-
мица одигра.

 - да одреди најмање десет редара, који ће бити обележени од-
говарајућим тракама око руке или маркерима, ради одржавања ре-
да, како за време одигравања утакмице, тако пре и после заршетка 
утакмице,

 - списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га при-
лаже уз свој извештај надлежном органу.
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 - да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клу-
ба и других службених лица како пре, тако за време утакмице и по-
сле ње,

 - да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани про-
дају алкохолних пића као и безалкохолних пића у стакленој амбала-
жи. (дозвољена је употреба амбалаже од папира или пластике),

 - да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежур-
но санитетско или друго возило, погодно за транспорт повређеног 
играча (лица),

 - регистарски број дежурног возила, са презименом и именом 
лекара и возача доставља се делегату утакмице,

 - клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на распо-
лагање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да 
се записник укуца у компјутер, односно попуни писаћом машином, 
као и да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и 
евентуалном саслушању одређених лица,

 - да обезбеди најмање десет скупљача лопти, обучених у 
спортској опреми, која се разикује од опреме играча који играју,

 - да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на 
то немају право,

 - да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег 
квалитета, а по одлуци ФС Србије о марки и типу лопте,
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- клуб-домаћин је дужан да предузиме све потребне мере за 
обезбеђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе, 
пре утакмице и за време одигравања утакмице, све до напуштања 
места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.

 Члан 18.

(1)  На свим утакмицама у ограђеном делу – терена за игру могу 
се налазити следећа лица:

 (а) тренер клуба;

(б) највише седам резервних играча уписаних у записник утакми-
це, обучени у спортску опрему;

(в) лекар;

(г) физиотерапеут;

(д)  помоћни тренер, обучен у спортској опреми;

(ђ) овлашћени представник клуба;

(е)  делегат утакмице;

(ж) дечаци за скупљање лопте у спортској опреми;

(з) комесар за безбедност;

(и)  фоторепортери иза фотографске линије;

(ј) органи јавне безбедности;
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Изузетно, ако то услови терена дозвољавају мора се дозволити 
улазак у ограђени део терена и тешким инвалидима у колицима без 
пратње.

Органи јавне безбедности искључиво у униформама могу се на-
лазити око терена, иза ограде терена у публици, по свом нахођењу 
и потребама посла.

Члан 19. 

(1)  Уколико неко од лица наведених у претходном члану, нема 
одговарајућу опрему – обележја, делегат утакмице захтеваће, преко 
главног дежурног да такво лице одстрани из ограђеног дела терена.

(2)  Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може 
да почне.

VII - ПРАВО НАСТУПАЊА 

Члан 20.

(1)  На утакмицама лига имају право наступања сви правилно 
регистровани играчи, који су стекли право наступања по одредбама 
Правилника о регистрацији клубова и играча ФСС и који су наврши-
ли 17 година живота.

(2) На првенственим утакмицама могу наступати и играчи који 
текуће године нису навршили 17 година живота, с тим што играчи са 
навршених 16 година живота морају имати одобрење специјалне 
лекарске комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора 
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бити потврђено и забележено у фудбалској легитимацији играча 
издатој од стране надлежног органа за регистрацију. 

(3) У српским лигама није дозвољен наступ страним играчима. 
Одредба Одлуке о ограничењу броја страних играча у домаћим 
такмичењима (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 12./2017.)

Члан 21.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених јаних опомена.

 VIII - УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА

Члан 22.

(1)  Право наступања и идентитет свих играча – оних који насту-
пају и оних који ће евентуално наступити као замене, у присуству 
овлашћених представника оба клуба утврђује пре почетка утакмице 
делегат, односно судија утакмице уколико нема делегата, а за игра-
че који су закаснили на почетак утакмице идентитет се утврђује пре 
уласка у технички простор.

 (2) Овлашћени представници оба клуба су дужни да 1 сат пре 
почетка утакмице предају делегату, а ако њега нема судији утакми-
це, фудбалске легитимације за играче који ће наступити.

(3)  Овлашћени представници клубова имају право увида у 
спортске легитимације, играча клубова у присуству делегата или 
судија утакмице. 
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Члан 23.

(1)  За утврђивање идентитета и права наступања играча сени-
ора довољна је фудбалска  легитимација.

 (2) Ако играч нема фудбалску легитимацију, идентитет се 
утврђује на основу личне карте или путне исправе.

(3)  Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације, 
дужан је у року од 24 часа да достави легитимацију надлежном ор-
гану да провери њену исправност (право наступања, чланарину, 
казне и др.). Ако играч наступа без легитимације мора показати де-
легату утакмице потврду о извршеном важећем лекарском прегледу.

 (4) Противнички клуб може, уз подношење записника утакмице, 
проверити исправност регистрације и право наступања играча, који 
је наступио без фудбалске легитимације.

Члан 24.

Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбал-
ску легитимацију, личну карту или путну исправу нема право насту-
пања.

 Члан 25.

(1)  Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат 
или овлашћени представник противничког клуба посумња у исправ-
ност тог документа, играч је дужан да свој идентитет докаже личном 
картом или путном исправом а делегат задржава легитимацију и 
доставља је уз извештај надлежном органу.
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 (2) Уколико играч не поседује личну карту или путну исправу 
делегат ће забранити наступ том играчу. 

IX - ДЕЛЕГАТИ

Члан 26.

За сваку првенствену утакмицу републичке лиге надлежни орган 
одређује делегата који заступа руководство и има врховни надзор на 
утакмици.

Члан 27.

Листе делегата српских лига утврђују извршни одбори терито-
ријалних савеза за сваку такмичарску годину. 

Члан 28.

Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења и нор-
мативна акта ФС Србије.

Члан 29.

Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који 
се обавезно организују најмање једанпут годишње и да успешно 
положе провере.

Члан 30.

Делегати су дужни, да у случајевимна прекида утакмица, искљу-
чења играча и евентуалних спорова између клубова насталих у вези 
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такмичења, обаве све потребне радње које су неопходне за одлучи-
вање органа.

Члан 31.

Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у стање, 
констатује испуњавање такмичарских услова за одигравање утакми-
ца, који су прописани овим Пропозицијама.

Члан 32

(1)  Делегате за утакмице одређује надлежни орган.

(2) Делегат на утакмици као званични представник савеза засту-
па руководство такмичења и врши надзор над утакмицом.

(3)  Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку 
савеза.

Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се 
стара да се све одредбе ових Пропозиција поштују. Он врши надзор 
над организацијом и пружа пуну помоћ клубовима и судијама.

Његове конкретне дужности су:

- да дође на стадион најкасније 1 сат пре заказаног почетка 
утакмице;

- да до времена одређеног за почетак утакмице утврди иденти-
тет играча и исправност фудбалских легитимација;



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 408 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

- да овлашћеним представницима клубова, у њиховом при-
суству, дозволи увид у легитимације играча противничког клуба;

- да захтева уредно и читко попуњавање записника утакмице;

- да забрани улаз у ограђени део терена за игру (предвиђен за 
резервне играче и службена лица) свима који на то немају право као 
и службеним лицима који не испуњавају услове из ових Пропози-
ција;

- да фудбалске легитимације и записник утакмице држи у прос-
торији за састављање записника утакмице;

- да у присуству представника клубова, састави прву страну 
записника о утакмици најкасније 15 минута пре њеног почетка. За-
писник се саставља у 4 примерка, с тим што се имена свих играча 
– оних који наступају и оних који су предвиђени као заменици неиз-
оставно морају уписати пре почетка игре, а остали подаци непо-
средно по завршетку утакмице. Оригинал записника се предаје де-
легату за надлежни орган, други примерак домаћину, трећи гос-
тујућем клубу. Записник се обавезно куца на рачунару, а изузетно на 
писаћој машини,

- да у записник одмах после утакмице упише описну оцену су-
дијама на основу Упутства који доноси Извршни одбор ФС Србије;

- да контролише организацију утакмице;

- делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у 
присуству овлашћених представника оба клуба и судија, састави 
записник о одиграној утакмици и да евентуално саслуша искључена 
или пријављена лица, као и да задржи спортске легитимације ис-
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кључених играча, а остале врати представницима клубова са по 
једним примерком записника, с тим што је обавезан пре тога да у 
записнику констатује које је легитимације искључених играча задр-
жао;

- судија, судије помоћници, овлашћени представници оба клу-
ба и искључени играчи (ако је било искључења) дужни су на захтев 
делегата да дају прецизне одговоре, који се уносе у записник на 
питања која им буде поставио делегат утакмице;

(4) Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, 
да поред фудбалске легитимације, тражи и личну карту или путну 
исправу.

(5)  Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези 
с тим може да захтева повећање броја редара.

(6) Делегат нема право да се меша у одлуке судија.

(7) Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у 
случају из члана 45. Правилника ФС Србије о фудбалским такми-
чењима и чл. 24 ових Пропозиција) већ да укаже клубу на евентуал-
ну сметњу за наступ тог играча, па ако клуб то не прихвати и играча 
стави у тим на сопствени ризик делегат ће то пре утакмице унети у 
записник.

(8) Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, 
већ ће све примедбе да унесе у записник и свој посебни извештај 
који мора саставити на рачунару, а изузетно на писаћој машини.

(9) Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утак-
мице, изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске легити-
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мације искључених играча, списак редара, списак лица која су седе-
ла на клупи, достави надлежном органу у року од 24 часа по одигра-
ној утакмици.

(10) У случају недоласка делегата, његову дужност преузима 
судија утакмице.

Члан 33.

(1)  Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања 
делегатске дужности оним делегатима, који своју дужност не оба-
вљају у складу са овим Пропозицијама.

 (2) Изречене мере се уписују у билтен лиге.

 Члан 34.

Извршни одбор ФС Србије издаје посебно Упутство о вршењу 
дужности делегата на утакмицама српских лига.

 X - СУДИЈЕ

Члан 35.

Првенствене утакмице српског ранга такмичења суде сталне 
фудбалске судије који се налазе на листи за суђење утакмица срп-
ских лига које имају звање прве или друге категорије.

Члан 36.

(1) За све утакмице српских лига судије за суђење утакмица од-
ређује Комесар за суђење кога именује надлежни орган терито-
ријалног савеза. 
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(2) Делегирање судија се врши непосредно пре одигравања сле-
дећег кола о чему се обавештавају сви клубови лиге путем сајта 
најкасније 2 дана од извршеног делегирања за једно коло.

Члан 37.

Листе судија српских лига утврђују за сваку такмичарску годину 
Извршни одбор ФС Србије, а на предлог надлежни орган терито-
ријалног савеза.  

Члан 38.

(1)  Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре пре 
утакмице прегледа терен за игру и одлучи да ли је терен подобан за 
игру.

(2)  Уколико судија установи уз присуство делегата и капитена 
обе екипе у време предвиђено за почетак утакмице да је терен за 
игру неподобан за игру, утакмица се не може одиграти, а одлуку са-
општава делегату утакмице, а клубови су дужни да поступе у смислу 
ових Пропозиција.

Члан 39.

(1) Судија је обавезан да дође на стадион 1 час пре почетка утак-
мице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим службе-
ним лицима.

(2) Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши пре-
глед просторија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуал-
них примедби захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.
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(3)  Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе 
своје примедбе и да записник овери својим потписом.

(4) Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да подат-
ке о опоменутим и искљученим играчима и да те податке овери 
потписом у записнику утакмице.

(5) Судије су дужне да у записник утакмице унесу пријаву у писа-
ној форми против играча, функционера, стручних и техничких руко-
водилаца за прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.

(6) Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по за-
вршетку утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице 
дођу до делегата ради саслушања. 

Члан 40.

(1)  Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на ста-
дион у заказано време а најкасније 15 минута од предвиђеног почет-
ка, утакмицу ће водити првоименовани судија помоћник. У случају 
да ни он не дође онда утакмицу суди другоименовани судија помоћ-
ник.

(2)  Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни судије помоћници, 
клубови ће се споразумети да утакмицу води један од испитаних 
присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде постигнут 
делегат ће одлучити који ће присутни судија да води утакмицу.

(3)  Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре 
почетка утакмице. Записник о споразуму потписују оба капитена и 
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делегат. Овај записник се прикључује записнику утакмице и доста-
вља преко делегата надлежном органу.

(4) Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је овај 
одредио делегат, то се мора констатовати у записнику одигране 
утакмице.

(5)  Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица 
судија помоћника, судија ће одлучити о избору помоћника. Ако су-
дија не успе да на стадиону нађе испитаног судију, он је овлашћен 
да затражи од оба клуба да му ставе на располагање по једног свог 
регистрованог играча да обаве дужност судије помоћника. Уколико 
се у међувремену судије помоћници појаве на стадиону или дође 
неки испитани судија, судија ће тада заменити играча са делегира-
ним, односно испитаним судијама који пристану да врше дужност 
судија помоћника.

(6) Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе 
и исте овери. 

XI - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ  
            И ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 41.

(1)  Суспендован клуб, односно сви тимови суспендованог клуба, 
не могу наступити на јавној утакмици све док траје суспензија.

(2)  Све утакмице одигране у време суспензије изречене због 
неизвршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвр-
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шења неспорних обавеза насталих из такмичења предвиђених про-
позицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар фор-
фе) у корист противника.

 (3) Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити 
због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине нео-
пходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном 
случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. 
По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице 
према распореду такмичарског органа.

Члан 42. 

(1) Клуб који се налази под суспензјом због неизмирења разних 
обавеза не може наступити, а утакмица се региструје са 3:0 (пар-
фофе), у корист противничког клуба.

(2)  Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се 
регистровати са 3:0 (пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће 
бити кажњен према Дисциплинском правилнику ФС Србије.

  XII - ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА  
              ОДРЕЂЕНОМ   ТЕРЕНУ ЗА ИГРУ ИЛИ ТЕРЕНИМА ЗА 
             ИГРУ ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 43.

(1)  Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном 
терену за игру или теренима за игру одређеног подручја, дужан је 
најкасније на 5 дана пре одигравања утакмице да надлежном органу 
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пријави други терен за игру на коме жели одиграти утакмицу, које је 
регистровано за играње утакмица српских лига. 

(2)  Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања 
утакмице најкасније  48 часова пре часа утврђеног за почетак утак-
мице.

(3) Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања 
утакмице, у року који је утврђен претходним чланом није обавезан 
да иде на одигравање утакмице, а о томе је дужан да телеграфски 
обавести надлежни орган.

(4)  Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 
30 км од седишта кажњеног клуба, сем код лиге Београд где не може 
играти на територији своје и суседне општине.

Члан 44.

(1) Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање 
утакмице има веће трошкове него што би имао да је играо на терену 
кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб.

 (2) Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну спора-
зум, утврдиће надлежни орган.

 XIII - ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 45.

(1)  О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних 
радника клубова у овом такмичењу, одлучује надлежни орган на 
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основу одредаба Дисциплинског правилника ФС Србије и критерију-
ма које доноси Извршни одбор ФС Србије.

(2)  Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се 
јави делегату ради саслушања. Уколико се искључени играч не јави 
делегату ради саслушања, клуб је дужан да саслуша играча и да 
изјаву, достави надлежном органу у року од 24 часа после одигране 
утакмице.

(3)  Ако играч из претходног става не достави изјаву, сматраће се 
да је саслушан.

Члан 46.

(1) На одлуке недлежног органа има места жалби Комисији за 
жалбе територијалног савеза, у року од 8 дана, од пријема службе-
ног саопштења, односно од пријема одлуке. 

(2)  Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, 
друштвено-спортског радника) или клуб, надлежни орган објављује 
у службеном билтену.

Члан 47.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице 
насталу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на 
првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и 
паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваке 
наредне парне опомене.
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За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право 
избора  у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној 
утакмици.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину. 

Члан 48.

(1)  Као јавна опомена сматра се свака судијска опомена уписана 
у записник првенствене утакмице. Ако играч на утакмици добије 
јавну опомену и на истој буде искључен због добијања друге јавне 
опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а јавне 
опомене се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиден-
цији надлежног органа.

Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води 
евиденицју својих опоменутих играча.

(2) Уколико клуб не поступи у смислу претходне тачке и наступи 
са играчем о коме је реч утакмица ће по жалби противника или по 
службеној дужности бити регистрована са 3:0 (пар-форфе) у његову 
корист, а клуб – играч ће бити кажњен по одредбама Дисциплинског 
правилника ФС Србије.

Члан 49.

Надлежни орган води евиденцију о јавним судијским опоменама, 
објављује их путем службеног саопштења и контролише извршење 
аутоматске казне.
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Члан 50.
(1)  Клуб организатор утакмице на чијем се терену за игру, било 

да је власник или корисник терена за игру, у вези са утакмицом пре, 
за време или после утакмице догоде нереди, а утврди се да није 
предузео мере да их спречи, или да их није предузео у довољној 
мери и гостујући клуб чији навијачи проузрокују или учествују у не-
реду казниће се:

 - у лакшем случају новчаном казном.

- одигравањем 1 - 6 утакмица на свом терену за игру без при-
суства публике.

- у тежем или поновљеном случају забраном одигравања од 2 
- 12 утакмица на свом терену за игру или свим теренима за игру 
одређеног региона.

- у поновљеном случају враћањем у нижи ранг такмичења. 

 (2) Физички напад посматрача на учеснике игре – играче, заме-
нике, стручна, техничка и службена лица – судија и делегате – и 
већи нереди посматрача, на или око стадиона, пре, за време и по-
сле утакмице, сматра се тежим прекршајем у смислу става 1 овог 
члана.

 XIV - ЖАЛБЕ

 Члан 51. 

(1) Уплата таксе врши се на текући рачун територијалног савеза, 
а, надлежни орган који разматра жалбу дужан је да изврши контролу 
уплате таксе. 
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(2)  Питањае регуларности утакмице сталног такмичења може се 
поставити на основу жалбе клубова учесника утакмице, као и по 
службеној дужности на основу пријаве фудбалских органа или руко-
водства савеза. Жалба се мора уложити у року од 2 (два) дана од 
дана одигравања утакмице.

(3)  Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје 
потребе, а други доставља другом клубу у спору, на који је овај ду-
жан да одговори у року од 3 дана по пријему исте.

(4)  Уз жалбу клуб обавезно доставља доказе о уплаћеној такси.

(5)  Уплата таксе се врши на текући рачун територијалног савеза, 
а надлежни орган је дужан да преко рачуноводства Савеза контро-
лише уплату таксе. 

 Члан 52.

(1)  Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или 
недовољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак већ ће 
бити одбачене, а утакмица ће се регистровати са постигнутим резул-
татом.

 (2) При оцени благовремености жалбе и рока уплате одгова-
рајуће таксе, узима ће се у обзир датум поштанског жига (препору-
ченог писма, односно вирманског налога).

(3)  Жалбе на утакмице последња два кола првенства доста-
вљају се у скраћеним роковима, односно у року од 1 (један) дан од 
дана одигравања утакмице.
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(4)  Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на др-
жавни празник, он се продужава  за први наредни дан.

Члан 53.
(1)  Свака жалба у I степену, мора бити решена у року од 15 дана 

од дана пријема жалбе, изузев ако је жалба мотивисана случајеви-
ма чије решавање спада у надлежност другог органа. У том случају 
решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.

(2)  Жалба у II степену, мора бити решена у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе.

Члан 54.

(1)  Жалба на одлуку првостепеног органа подноси се Комисији 
за жалбе територијалног савеза уз уплату таксе чију висину утврђује 
Извршни одбор ФС Србије. 

(2) Жалба на одлуку Комисије за жалбе у другом степену је 
коначна.

(3)  Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгу-
би спор. 

(4)  Под трошковима, у смислу овог става, подразумевају се 
трошкови преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у 
вези са иследним поступком.

Члан 55.

Ако другостепени  орган не поступи у смислу члана 54. сматра 
се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе 
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предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским 
такмичењима.  

 XV - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 56.

(1)  Изузетно, од одредаба чл. 52. и 53. ових Пропозиција, за 
утакмице последња два кола, које непосредно утичу на одређивање 
клуба који треба да учествује у квалификацијама, које се спроводе 
непосредно по завршетку такмичења или клуба који треба да наста-
ви такмичење у вишем степену, рок за улагање жалби се скраћује и 
то у I степену на 1 дан, сутрадан до 17 часова по одиграној утакмици 
и у II степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

(2) Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема жалбе донесе првостепену одлуку. 

 Члан 57.

(1)  У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 
3 (три) дана сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна 
има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Пра-
вилника ФСС у смислу члана 69. Правилника о фудбалским такми-
чењима ФС Србије.

(2)  Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из пре-
тходне тачке овог члана.
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XVI - РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 58.

(1)  Све одигране утакмице региструје надлежни орган у року од 
15 дана од дана одигравања, изузев утакмице из поглавља XIV ових 
Пропозиција, које се региструју непосредно по истеку рока за ула-
гање жалби.

(2)  Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице, продужава се до доношења одлуке по жалби, од-
носно до правоснажности те одлуке.

(3)  Једном регистрована утакмица не може се поништити од 
стране надлежног органа осим у случајевима који су изричито пред-
виђени Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије.

XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 59.

(1) Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених 
бодова. Тим који победи на утакмицама српског ранга такмичења 
осваја 3 (три) бода, у случају нерешених резултата оба тима освајају 
по 1 (један) бод, а тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.

(2)  За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утак-
мица одговарајућег кола, имена тимова који се такмиче, број освоје-
них бодова и број датих и примљених голова.

(3) Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.
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 (4) Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље 
место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли 
исти број голова, онда деле места која им припадају.

(5)  Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о 
месту које одлучује о прелазу у виши или нижи степен такмичења 
(укључујући и разигравање, квалификације, бараж и сл.) у случају 
истог броја освојених бодова два или више тимова, пласман на та-
бели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од резултата 
који су постигнути у међусобним сусретима односних тимова.

(6)  Пласман на додатној помоћној табели, утврђује се збиром 
освојених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика из-
међу датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака, одлу-
чује већи број постигнутих голова у гостима (када су у питању два 
клуба), односно већи број постигнутих голова (када су у питању три 
или више клубова).  Ако се ни на овакав начин не може доћи до ре-
шења, онда се одигравају утакмице између заинтересованих клубо-
ва, и то:

- две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два 
клуба;

- три утакмице по једноструком под систему на неутралном те-
рену, ако су у питању три клуба;

- потребан број утакмица, по једноструком куп систему, на неу-
тралном терену, ако је у питању 4 или више клубова.
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(7)  Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо 
одигравања ових утакмица, питање победника може се утврдити 
путем жреба који спроводи надлежни такмичарски орган.

XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 60.

(1)  Утакмица може да почне ако оба тимови имају најмање по 7 
играча.

(2) Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно 
ући у игру све до краја утакмице, а на начин предвиђен Правилима 
фудбалске лиге, уколико су пре почетка игре уписани у записник као 
играчи или заменици.

Члан 61.

(1)  Ако један тим за време игре остане са мање од 7 играча, су-
дија је дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у 
року од 5 минута наступи са минималним бројем играча дужан је да 
прекине утакмицу.

 (2) У случају прекида утакмице због мање играча од 7 утакмица 
се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист про-
тивника, уколико овај до прекида није постигао бољи резултат.

Члан 62.

(1)  На утакмицама српске лиге клубови су обавезни да почну 
утакмицу са најмање 2 (два) играча који на дан 01. 01. текуће године 
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нису старији од 20 година. Извршни одбор ФСС ће у року од 15 дана 
пред почетак такмичења у Српској лиги донети одлуку о играчима 
који имају право наступа као бонус играчи.

(2)  На утакмицама зонске лиге клубови су обавезни да почну 
утакмицу са најмање 1 (једним) играчем који на дан 01. 01. текуће 
године ниje старији од 20 година. Извршни одбор ФСС ће у року од 
15 дана пред почетак такмичења у Зонској лиги донети одлуку о иг-
рачима који имају право наступа као бонус играчи.

(3)  Уколико се за време првог полувремена утакмице врши заме-
на играча узраста до 20 (двадесет) година, а након његовог изласка 
из игре у тој екипи не остане обавезан број играча узраста до 20 
(двадесет) година, уместо њега у игру може уђи само играч узраста 
до 20 (двадесет) година.

Члан 63.

(1)  На првенственим утакмицама српских лига могу се извршити 
замене највише 3 (три) играча.

XIX - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Члан 64.

(1)  Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен спо-
собним за наступање. Лекарски преглед мора бити убележен у 
фудбалску легитимацију играча.

(2)  Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан пре-
гледа имају најмање 17 година траје 6 месеци, а за остале играче 4 
месеца.
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(3) Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није 
обавио лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране 
лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски преглед није 
убележен у легитимацији а делегату утакмице није ставио на увид 
званичну потврду о извршеном лекарском прегледу, не може насту-
пити на јавној утакмици.

(4) Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча 
омладинца за наступ у првом тиму. Са специјалним лекарским пре-
гледом, све док је на снази, играч може наступити на свим утакми-
цама и у случају да је рок важности редовног прегледа истекао.

XX - ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ

Члан 65.
(1) Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима 

исте боје, већ морају бити различито одевени.

(2)  Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити 
тим који гостује. Уколико домаћи тим наступа у дресовима боје сво-
га клуба, домаћин је дужан да позајми дресове гостујућем тиму, ако 
их овај нема.

(3)  Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка пр-
венства пријаве боју опреме у којој ће наступати. 

Члан 66.
(1) Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати броје-

ве прописане величине на својим дресовима. Ови бројеви се морају 
слагати са бројевима на списку играча унетим у записник утакмице.
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(2)  Величина бројева мора бити на простору од 30 цм х 20 цм, а 
ширина линија сваког броја мора бити најмање 5 цм.

XXI - НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ

Члан 67.

(1) Клубови морају одиграти предвиђене утакмице са најбољим 
тимовима.

(2)  Неизвршавање ове обавезе повлачи дисциплинску одговор-
ност.

XXII - ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ

Члан 68.

Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи 
утакмицу са 3:0 (пар–форфе), кажњава се измирењем трошкова 
насталих неодигравањем утакмице као и казном одузимања бодова 
према одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Члан 69.

Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утак-
мице, искључује се из даљег такмичења и пада у два нижа ранга 
такмичења без обзира на постигнути пласман, с тим што поред тога 
подлеже дисциплинској одговорности по одредбама Дисциплинског 
правилника ФС Србије.
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Члан 70.

Поред тога клуб је дужан да надокнади штету другом клубу, која 
се утврђује на следећи начин:

- путне трошкове, за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, 
односно ефективне трошкове око организовања утакмице (припре-
ма игралишта, трошкови суђења и делегата).

Члан 71.

Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду 
тражи, клуб је дужан да достави у два примерка, најкасније у року 
од 15 дана од дана када противник није дошао на одигравање утак-
мице.

Члан 72.

Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока 
неће се узимати у разматрање.

Члан 73.

Одлуку о висини накнаде трошкова доноси надлежни орган са-
веза одговарајуће лиге. 

XXIII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

(1)  Приход са првенствених утакмица овог такмичења убирају 
клубови домаћини.
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(2)  Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку.

 Члан 75.

Клубови српских лига уплаћују накнаду за програмске активнос-
ти на уздизању и унапређењу фудбалског спорта и за вођење такми-
чења одговарајућем територијалном савезу, према посебној одлуци 
коју доноси Извршни одбор ФС Србије.

Клубови српских лига уплаћују чланарину за играче одгова-
рајућим (територијалним) савезима а доказ о уплаћеној-измиреној 
чланарини мора бити оверен у легитимацији играча.

Члан 76.

Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама и деле-
гату) исплати у целини путне трошкове, и накнаду за обављање 
дужности, у висини коју утврђује надлежни орган ФС Србије непо-
средно по завршетку утакмице.

Уколико клуб не поступи по одредбама из предходног става или 
исте исплати у недовољном – непотпуном износу, дужан је да у року 
од 72 сата неисплаћени износ уплати на текући рачун службених 
лица. 

Члан 77.

Уколико клуб из неоправданих разлоге не допутује на одигра-
вање првенствене утакмице а исту није на 48 часова отказао, дужан 
је да надокнади следеће трошкове према рачунима клубу домаћину:
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- за организацију редарске службе и службе обезбеђења;

- за штампање улазница;

- за путне трошкове и дневнице судија и делегата и

- изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди 
надлежни орган.

 XXIV - СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

Члан 78.

(1)  Све одлуке надлежних органа српских лига објављују се у 
«Службеном билтену». У службеном билтену објављују се одлуке о 
распореду утакмица, местима и времену одигравања утакмица и то 
најкасније 5 дана пре одигравања. У осталим случајевима клубови 
се о распореду обавештавају телеграмом, с тим да обавештења 
приме најкасније 48 часова пре одигравања утакмица.

(2)  Одлуке надлежних органа које се односе на клуб као целину; 
одлуке о казнама – изречене клубовима и одлуке о споровима из-
међу клубова објављују се у Службеном билтену у виду кратког са-
општења, а заинтересованим клубовима доставља се писани отпра-
вак одлуке са образложењем и поуком о правном леку.

(3)  Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на поједин-
ца (играча, тренера или фудбалског радника) надлежни орган обја-
вљује одлуку у Службеном билтену са кратким образложењем – ис-
тичући врсту и висину казне, утакмицу на којој је прекршај учињен, 
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кратак опис прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника које су 
примењене код изрицања казне.

(4)  Рок за улагање жалбе на одлуке о дисциплинским казнама за 
поједине (играче, спортске раднике и тренере) је 8 (осам) дана по 
објави одлуке у Службеном билтену, а у свим осталим случајевима 
8 (осам) дана по пријему писменог отправка одлуке.

(5)  Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног 
билтена, да прате службена саопштења свих органа Лиге и да на 
захтев тих органа доставе одговоре у остављеном року, у противном 
подлежу дисциплинској одговорности.

XXV - ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА

Члан  79.

(1) По завршетку такмичења српске фудбалске лиге обнављање 
лига врши се на следећи начин:

(2)  У Прву лигу улазе прваци Српске лиге групе „Исток“, „Запад“, 
„Војводина“ и „Београд“.

(3)  Из српске лиге «Исток», «Запад» и «Војводина»  испада по 2 
(два) најслабије пласирана клуба, а, из лиге «Београд» испада  1 
(један) последњепласирани клуб.

(4) Из српске лиге испада још онолико клубова колико се врати 
из Прве лиге Србија а припадају територији те српске лиге.
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(5) По завршетку такмичарске сезоне 2017/2018. најслабије пла-
сирани клуб Српске лиге „Београд“ који не испада (први изнад по-
тиснутих клубова), игра 2 (две) утакмице „баража“ са трећепласира-
ним тимом Зонске лиге „Београд“. Победник постаје члан Српске 
лиге „Београд“, а поражени члан Зонске лиге „Београд“.     

Члан 80.

(1)  У случају када се клуб расформира, спаја са другим клубом 
или одустане од такмичења за време јесење сезоне или пролећне 
сезоне такмичарске године, али пре одигравања последњег кола 
првенства, у групи те лиге испада по један клуб мање, с тим што 
задње пласирани клуб на табели увек испада.

(2)  Уколико се пре почетка такмичења из било којих разлога ука-
же слободно местo у Српској лиги, то место попуњава најбоље пла-
сирани клуб из те лиге који је потиснут (испао) због испадања клу-
бова из Прве лиге Србије. Ако нема потиснутог клуба, место по-
пуњава најбоље пласирани клуб из зонске лиге са територије лиге 
којој припада клуб који је одустао од такмичења. 

 (3) Уколико се два или више клуба нађу у позицији на табели за 
попуну упражњеног места, онда се играју квалификације по куп сис-
тему, ако су у питању два клуба ако се на критичном месту нађу три 
или више клубова, онда се питање победника решава на неутрал-
ном терену једноструким бод системом, ако су у питању три тима 
односно једноструким куп системом на неутралном терену ако је реч 
о четири тима.
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Члан 81.
(1)  Независно од одредаба члана 79. ових Пропозиција и стече-

ног права на основу заузетог пласмана на табели за прелазк у виши 
ранг, Извршни одбор територијалног савеза има право да изврши 
процену финансијског стања, створених услова, играчког потенција-
ла, стручних и аматерских радника у клубовима, а у циљу утврђи-
вања и обезбеђивања стабилних услова који гарантују нормално и 
несметано такмичење у вишем рангу.

(2)  Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће 
утврдити извршни одбор територијалног савеза у консултацији са 
стручним органима. 

XXVI - МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО- ПЕДАГОШКИ РАД

Члан  82.
(1) Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању услова 

за стручно-педагошки рад.

(2) Минимум услова за стручно-педагошки рад у клубовима чине 
они услови који су дати одлукама Извршног одбора ФС Србије, а, 
клубови су дужни да исте испуне, у противном, подлежу одредбама 
Дисциплинског правилника. 

XXVII - НАГРАДЕ

Члан 83.

(1) Првак лиге добија од територијалног савеза у трајно влас-
ништво посебан пехар – плакету на коме се урезује име клуба и го-
дина освајања првенства.
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XXVIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важиће одред-
бе Правилника о фудбалским такмичењима и осталих прописа и 
одлука ФС Србије.

Члан 85.

Одлуке које доноси Извршни одбор ФС Србије, о спровођењу 
такмичења непосредно се примењују и оне обавезују све клубове 
српских лига.

Члан 86.

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у Службеном листу ФС Србије «Фудбал», а примењиваће се 
од првог кола јесење сезоне такмичарске 2017/2018. године.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео је следећу

О Д Л У К У

О ИГРАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НАСТУПА КАО  
БОНУС ИГРАЧИ

Члан 1.

У смислу одредба Пропозиција такмичења за првенство Српске 
лиге, за такмичарску 2017/2018. годину, као бонус играчи сматраће 
се играчи рођени 01. 01. 1998. године и млађи.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС «Фудбал».

          ПРЕДСЕДНИК 

         Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео 
је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА МЛАЂИХ 
КАТЕГОРИЈА ИГРАЧА ЗА ТАКМИЧАРСКУ  

2017/2018. ГОДИНУ

I - ОСНОВНЕ ОРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење 
такмичења Лига млађих категорија играча, услови под којима се 
такмичење одвија, утврђују надлежни органи који руководе такми-
чењем са правима и обавезама, уређују материјална и друга питања 
у вези са такмичењем као и друга питања предвиђена Правилником 
о фудбалским такмичењима.  

Члан 2.

Фудбалско првенство Лига млађих категорија играча организује 
се у складу са Одлуком о систему сталних такмичења за првенства 
фудбалских лига и надлежних органа за спровођење такмичења на 
нивоу Фудбалског савеза Србије која садржи:

- такмичарски степен,
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- такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,

- број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичар-
ским групама,

- начин такмичења: бод систем или куп систем,

- начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену 
такмичења и такмичарској групи,

- услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у 
одређеном степену такмичења.

Члан 3.

Фудбалско првенство на нивоу ФС Србије за које важе ове про-
позиције спроводи се:

- у Лигама млађих категорија играча (Омладинска и Кадетска)

Члан 4.

 Такмичењем Лига млађих категорија играча руководи Изврш-
ни одбор ФС Србије преко Комесара за такмичење коме је поверио 
ове послове.  

Члан 5.

(1)  Организацију утакмица спроводе клубови који играју на до-
маћем терену и дужни су да се старају о успеху организације утак-
мице.
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(2) Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања ут-
камица дужни су да пруже сву неопходну помоћ за успешну органи-
зацију утакмице.

Члан 6.

(1)  Такмичење се спроводи по двоструком бод – систему према 
утврђеном Календару такмичења ФС Србије.

(2) Сваки клуб мора бити једанпут домаћин, а једанпут гост.

Члан 7.

Извршни одбор савеза дужан је да током првенства, а према 
указаној потреби, на захтев клубова или на предлог такмичарског 
органа, разматра питања развоја и регуларности првенства и да 
предузима хитне и енергичне мере. 

II - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА

Члан 8.

(1)  Распоред утакмица, утврђује надлежни орган пре почетка 
такмичарске сезоне.

(2) Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији 
клубова, која се мора одржати најмање 15 дана пре почетка првен-
ства.

(3)  Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачу-
на о клубовима из истог места, односно клубовима са суседних те-



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 440 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

рена за игру, или о корисницима истог игралишта, како би се прили-
ком жребања извршио такав распоред (дириговани жреб) ових клу-
бова, да би се избегло да ови клубови у истом колу буду домаћини.

Члан 9.
(1)  Утакмице лиге млађих категорија играју се суботом и не-

дељом, a изузетно средом. 

(2)  Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и 
неким другим - радним даном по правилу пре следећег кола првен-
ства, сем у изузетним случајевима када то није могуће, за овакав 
случај  доставити писану сагласност надлежном органу, 5 дана пре 
одигравања утакмице.

(3)  Споразум за други радни дан неће бити прихваћен за утакми-
це последња два кола првенства.

Члан 10.
(1)  У интересу регуларности такмичења, у завршном делу у по-

следњем колу првенства утакмице се одигравају истог дана у исто 
време.

(2)  Одложене утакмице у завршном делу се морају одиграти пре 
последњег кола  

(3)  Изузетно, уз сагласност оба клуба надлежни орган може дати 
одобрење да се поједине утакмице последњег кола играју у раније 
утврђено време, под условом да исход такве утакмице ни теоретски 
не може утицати на пласман других клубова.
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III - ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 11.

(1)  Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такми-
чарски орган.

(2)  Када се утакмица одлаже због немира већих размера на те-
риторији клубова учесника или немогућности да се спроведу пропи-
сане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица, Ко-
месар за такмичење донеће одлуку на предлог комесара за безбед-
ност територијалних савеза, односно на основу захтева клубова 
учесника да се утакмица одложи.

(3) Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип 
и сл), а не због спортских повреда играча, то се може учинити уко-
лико су болесна најмање 4 играча једног клуба. Када Такмичарски 
орган добије писмени захтев клуба за одлагање утакмице због боле-
сти играча са комплетном медицинском документацијом (налаз на-
длежног специјалисте, дијагноза, мишљење  за опоровак тј. дужину  
боловања и сл.), пре доношења одлуке  затражиће предлог и 
мишљење од Медицинске комисије ФС Србије по захтеву клуба за 
одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања мишљења 
може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

(4) Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје играчза реп-
резентативне селекције ФСС, неће бити одлагања утакмице које су 
утврђене календаром такмичења.
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(5)  Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора 
се доставити надлежном органу најкасније 5 (пет) дана пре пред-
виђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. О одлагању 
утакмице клубови морају бити обавештени писмено или телеграм-
ски 72 часа пре часа утврђеног за почетак утакмице, која се одлаже.

(6)  Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубо-
ва надлежни орган може донети одлуку да се одређена утакмица 
редовног кола одигра раније али најкасније пре следећег кола, под 
условом да промена термина не иде на штету других заинтерсова-
них клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија се 
утакмица помера у односу на остале клубове.

(7)  Писана сагласност мора бити достављен надлежном органу 
најкасније 5 дана пре него што је календаром такмичења утврђен 
распоред утакмица одговарајућег кола.

(8)  Клубови који евентуално уговоре одигравање међународних 
утакмица у земљи или иностранству у терминима у којима се играју 
утакмице Омладинске и Кадетске лиге, неће моћи да траже одла-
гање својих утакмица у првенству.

(9)  У случају више силе, као и других разлога предвиђених Пра-
вилником о фудбалским такмичењима ФС Србије, надлежни орган 
најкасније 24 часа пре одигравања утакмице, може донети одлуку о 
одлагању утакмице.

(10) Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти рад-
ним даном пре наредног кола.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 443ФУДБАЛ, 15.06.2017.

 Члан  12.

(1)  Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за 
игру, недоласка судија или разлога више силе, надлежни такмичар-
ски орган донеће одлуку да се утакмица одигра у првом слободном 
термину.

 IV - ТЕРЕНИ ЗА ИГРУ

Члан 13.

(1)  Сви клубови морају имати сопствени или уговором обезбеђе-
ни терена за игру за сваку такмичарску годину.

(2)  Сваки терен за игру мора бити регистрован за одигравање 
утакмица са назнаком категорије утакмица које се могу играти.  Р е -
гистрацију и категорију терена за игру врши Комисија за преглед и 
пријем терена за игру одређена решењем генералног секретара ФС 
Србије за лиге млађих категорија.

 Члан 14.

(1)  Првенствне утакмице могу се играти само на терену који је 
оспособљен за игру.

(2)  Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да 
буде оспособљен за одигравање утакмице.

(3)  Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да 
поступи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме 
терена за игру.
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(4)  Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата 
утакмице, капитена оба заинтересована клуба и судије и то у време 
које је службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед 
може да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да 
то буде обављено у присуству делегата, капитена оба заинтересо-
вана клуба и судије.

(5) Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег 
другог што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен 
да води утакмицу.

(6)  Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу 
донету одлуку о неподобности терена и да записник доставе такми-
чарском органу у року од 24 часа уз претходно писмено обавештење.

 V - ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И  
            ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ

Члан 15.

(1)  Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло од-
ређује надлежни орган. 

(2)  Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог 
члана, може се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 
дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије 
и делегате утакмице.

(3)  При одређивању времена почетка утакмице лиге млађих ка-
тегорија клубови морају водити рачуна о међусобној удаљености 
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клубова и то: клубови из истог места могу заказати утакмицу у 10,00 
часова, ако је удаљеност до 200 километара утакмица се може за-
казати најраније у 11,00 часова а ако је удаљеност преко 200 кило-
метара утакмица се може заказати најраније у 13,00 часова.

 VI - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

 Члан 16.

(1)  Организацију утакмице спроводе домаћи клубови.

(2)  Као домаћин клуб сматра се првоименовани клуб, назначен 
у распореду утакмице.

 Члан 17.

(1)  Клуб домаћин обавезан је:

- да за сваку утакмицу изда писмено обавештење надлежном 
органу МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре 
одигравања утакмице,

- одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о 
примљеном писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, 
пре почетка утакмице, која се уз записник доставља надлежном ор-
гану, а уколико домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одо-
брење за одигравање утакмице, делегат неће дозволити да се утак-
мица одигра.

- да одреди најмање пет редара, који ће бити обележени одго-
варајућим тракама око руке или маркерима, ради одржавања реда, 
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како за време одигравања утакмице, тако пре и после заршетка 
утакмице,

- списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га при-
лаже уз свој извештај надлежном органу.

- да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клу-
ба и других службених лица како пре, тако за време утакмице и по-
сле ње,

- да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани про-
дају алкохолних пића као и безалкохолних пића у стакленој амбала-
жи. (дозвољена је употреба амбалаже од папира или пластике),

- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту - дежур-
ног лекара и дежурно санитетско или друго возило, погодно за 
транспорт повређеног играча (лица), јер у противном утакмица се 
неће играти.

- регистарски број дежурног возила, са презименом и именом 
лекара и возача доставља се делегату утакмице,

- клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на распо-
лагање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да 
се записник укуца у компјутер, односно попуни писаћом машином, 
као и да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и 
евентуалном саслушању одређених лица,

- да обезбеди шест скупљача лопти, обучених у спортској опре-
ми, која се разикује од опреме играча који играју,
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- да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на 
то немају право,

- да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег 
квалитета, а по одлуци ФС Србије о марки и типу лопте,

- клуб-домаћин је дужан да предузиме све потребне мере за 
обезбеђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе, 
пре утакмице и за време одигравања утакмице, све до напуштања 
места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.

Члан 18.
(1)  На свим утакмицама на клупи за резервне играче могу се 

налазити 5 службених лица и 7 резервних играча:

(а)  лиценцирани овлашћени представник клуба;

(б) лиценциран тренер клуба, обучен у спортску опрему;

(в) помоћни тренер, обучен у спортску опрему;

(г) лиценцирани лекар;

(д)  физиотерапеут;

(ђ)  највише седам резервних играча уписаних у записник утакми-
це, обучени у спортску опрему;

Члан 19. 

(1)  Уколико неко од лица наведених у претходном члану, нема 
одговарајућу опрему – обележја, делегат утакмице захтеваће, преко 
главног дежурног да такво лице одстрани из ограђеног дела терена.
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(2)  Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може 
да почне.

VII - ПРАВО НАСТУПАЊА 

Члан 20.

(1) На утакмицама Лига млађих категорија играча имају право 
наступања сви правилно регистровани играчи, који су стекли право 
наступања по одредбама Правилника о регистрацији клубова и иг-
рача ФСС.

Члан 21.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених јаних опомена.

VIII - УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА

Члан 22.

(1)  Право наступања и идентитет свих играча – оних који насту-
пају и оних који ће евентуално наступити као замене, у присуству 
овлашћених представника оба клуба утврђује пре почетка утакмице 
делегат, односно судија утакмице уколико нема делегата, а за игра-
че који су закаснили на почетак утакмице идентитет се утврђује пре 
уласка у технички простор.

(2) Овлашћени представници оба клуба су дужни да 1 сат пре 
почетка утакмице предају делегату, а ако њега нема судији утакми-
це, фудбалске легитимације за играче који ће наступити.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 449ФУДБАЛ, 15.06.2017.

(3)  Овлашћени представници клубова имају право увида у 
спортске легитимације, играча клубова у присуству делегата или 
судија утакмице. 

Члан 23.
(1)  За утврђивање идентитета и права наступања играча Омла-

динске и Кадетске лиге Србије довољна је фудбалска легитимација.

(2) Ако играч нема фудбалску легитимацију, идентитет се 
утврђује на основу личне карте или путне исправе.

(3)  Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације, 
дужан је у року од 24 часа да достави легитимацију надлежном ор-
гану да провери њену исправност (право наступања, чланарину, 
казне и др.). Ако играч наступа без легитимације мора показати де-
легату утакмице потврду о извршеном важећем лекарском прегледу.

(4)  Противнички клуб може, уз подношење записника утакмице, 
проверити исправност регистрације и право наступања играча, који 
је наступио без фудбалске легитимације.

 Члан 24.

Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбал-
ску легитимацију, личну карту или путну исправу нема право насту-
пања.

Члан 25.

(1) Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат 
или овлашћени представник противничког клуба посумња у исправ-
ност тог документа, играч је дужан да свој идентитет докаже личном 
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картом или путном исправом а делегат задржава легитимацију и 
доставља је уз извештај надлежном органу.

IX - ДЕЛЕГАТИ

Члан 26.

За сваку првенствену утакмицу Лиге млађих категорија надлеж-
ни орган одређује делегата који заступа руководство и има врховни 
надзор на утакмици.

Члан 27.

Листе делегата Лига млађих категорија утврђују Извршни одбор 
ФС Србије за сваку такмичарску годину. 

Члан 28.

Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења и нор-
мативна акта ФС Србије.

Члан 29.

Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који 
се обавезно организују најмање једанпут годишње и да успешно 
положе провере.

Члан 30.

Делегати су дужни, да у случајевимна прекида утакмица, искљу-
чења играча и евентуалних спорова између клубова насталих у вези 
такмичења, обаве све потребне радње које су неопходне за одлучи-
вање органа.
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Члан 31.

Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у стање, 
констатује испуњавање такмичарских услова за одигравање утакми-
ца, који су прописани овим Пропозицијама.

Члан 32

(1)  Делегате за утакмице одређује надлежни орган.

(2)  Делегат на утакмици као званични представник савеза засту-
па руководство такмичења и врши надзор над утакмицом.

(3)  Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку 
савеза.

Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се 
стара да се све одредбе ових Пропозиција поштују. Он врши надзор 
над организацијом и пружа пуну помоћ клубовима и судијама.

Његове конкретне дужности су:

- да дође на стадион најкасније 1 сат пре заказаног почетка 
утакмице;

- да до времена одређеног за почетак утакмице утврди иденти-
тет играча и исправност фудбалских легитимација;

- да овлашћеним представницима клубова, у њиховом при-
суству, дозволи увид у легитимације играча противничког клуба;

- да захтева уредно и читко попуњавање записника утакмице;
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- да забрани улаз у ограђени део терена за игру (предвиђен за 
резервне играче и службена лица) свима који на то немају право као 
и службеним лицима који не испуњавају услове из ових Пропози-
ција;

- да фудбалске легитимације и записник утакмице држи код 
себе до завршетка утакмице, ради боље контроле и тачног уоча-
вања евентуалних преступа;

- да у присуству представника клубова, састави прву страну 
записника о утакмици најкасније 30 минута пре њеног почетка. За-
писник се саставља у 4 примерка, с тим што се имена свих играча 
– оних који наступају и оних који су предвиђени као резервни играчи 
неизоставно морају уписати пре почетка игре, а остали подаци не-
посредно по завршетку утакмице. Оригинал записника се предаје 
делегату за надлежни орган, други примерак домаћину, трећи гос-
тујућем клубу. Записник се обавезно куца на рачунару, а изузетно на 
писаћој машини,

- да у записник одмах после утакмице упише описну оцену су-
дијама на основу Упутства који доноси Извршни одбор ФС Србије;

- да контролише организацију утакмице;

- делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у 
присуству овлашћених представника оба клуба и судија, састави 
записник о одиграној утакмици и да евентуално саслуша искључена 
или пријављена лица, као и да задржи спортске легитимације ис-
кључених играча, а остале врати представницима клубова са по 
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једним примерком записника, с тим што је обавезан пре тога да у 
записнику констатује које је легитимације искључених играча задр-
жао;

- судија, судије помоћници, овлашћени представници оба клу-
ба и искључени играчи (ако је било искључења) дужни су на захтев 
делегата да дају прецизне одговоре, који се уносе у записник на 
питања која им буде поставио делегат утакмице;

(4)  Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, 
да поред фудбалске легитимације, тражи и личну карту или путну 
исправу .

(5)  Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези 
с тим може да захтева повећање броја редара.

(6)  Делегат нема право да се меша у одлуке судија.

(7)  Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у 
случају из чл. 45. Правилника ФС Србије о фудбалским такмичењи-
ма и чл. 24 ових Пропозиција) већ да укаже клубу на евентуалну 
сметњу за наступ тог играча, па ако клуб то не прихвати и играча 
стави у тим на сопствени ризик делегат ће то пре утакмице унети у 
записник.

(8)  Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, 
већ ће све примедбе да унесе у записник и свој посебни извештај 
који мора саставити на рачунару, а изузетно на писаћој машини.

(9)  Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утак-
мице, изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске легити-
мације искључених играча, списак редара, списак лица која су седе-
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ла на клупи, достави надлежном органу у року од 24 часа по одигра-
ној утакмици.

(10) У случају недоласка делегата, његову дужност преузима 
судија утакмице.

Члан 33.

(1)  Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања 
делегатске дужности оним делегатима, који своју дужност не оба-
вљају у складу са овим Пропозицијама.

(2) Изречене мере се уписују у билтен лиге.

Члан 34.

Извршни одбор ФС Србије издаје посебно Упутство о вршењу 
дужности делегата на утакмицама Лига млађих категорија.

X - СУДИЈЕ

Члан 35.

Првенствене утакмице лига млађих категорија суде фудбалске 
судије које се налазе на листи за суђење утакмица Супер лиге, Прве 
лиге Србије и српских лига.

Члан 36.

(1)  За све утакмице лига млађих категорија судије за суђење 
утакмица одређује Комесар за суђење, а делегате одређује Комесар 
за такмичење које именује Извршни одбор ФС Србије. 
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(2)  Делегирање службених лица се врши непосредно пре оди-
гравања следећег кола о чему се обавештавају сви клубови лиге 
путем сајта најкасније 2 дана од извршеног делегирања за једно 
коло.

 Члан 37.

 (1) Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре пре 
утакмице прегледа терен за игру и одлучи да ли је терен подобан за 
игру.

(2)  Уколико судија установи уз присуство делегата и капитена 
обе екипе у време предвиђено за почетак утакмице да је терен за 
игру неподобан за игру, утакмица се не може одиграти, а одлуку са-
општава делегату утакмице, а клубови су дужни да поступе у смислу 
ових Пропозиција.

Члан 38.

(1)  Судија је обавезан да дође на стадион 1 час пре почетка 
утакмице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим служ-
беним лицима.

(2)  Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши пре-
глед просторија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуал-
них примедби захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.

(3)  Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе 
своје примедбе и да записник овери својим потписом.
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(4)  Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да подат-
ке о опоменутим и искљученим играчима и да те податке овери 
потписом у записнику утакмице.

(5)  Судије су дужне да у записник утакмице унесу пријаву у пи-
саној форми против играча, функционера, стручних и техничких ру-
ководилаца за прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.

 (6) Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по за-
вршетку утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице 
дођу до делегата ради саслушања. 

 Члан 39.

(1)  Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на ста-
дион у заказано време а најкасније 15 минута од предвиђеног почет-
ка, утакмицу ће водити првоименовани судија помоћник. У случају 
да ни он не дође онда утакмицу суди другоименовани судија помоћ-
ник.

(2)  Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни судије помоћници, 
клубови ће се споразумети да утакмицу води један од испитаних 
присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде постигнут 
делегат ће одлучити који ће присутни судија да води утакмицу.

(3)  Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре 
почетка утакмице. Записник о споразуму потписују оба капитена и 
делегат. Овај записник се прикључује записнику утакмице и доста-
вља преко делегата надлежном органу.
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(4) Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је овај 
одредио делегат, то се мора констатовати у записнику одигране 
утакмице.

(5)  Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица 
судија помоћника, судија ће одлучити о избору помоћника. Ако су-
дија не успе да на стадиону нађе испитаног судију, он је овлашћен 
да затражи од оба клуба да му ставе на располагање по једног свог 
регистрованог играча да обаве дужност судије помоћника. Уколико 
се у међувремену судије помоћници појаве на стадиону или дође 
неки испитани судија, судија ће тада заменити играча са делегира-
ним, односно испитаним судијама који пристану да врше дужност 
судија помоћника.

(6)  Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе 
и исте овери. 

XI - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ  
           И ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 40.

(1)  Суспендован клуб, не могже наступити на јавној утакмици 
све док траје суспензија.

(2)  Све утакмице одигране у време суспензије изречене због 
неизвршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвр-
шења неспорних обавеза насталих из такмичења предвиђених про-
позицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар фор-
фе) у корист противника.
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(3)  Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити 
због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине нео-
пходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном 
случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. 
По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице 
према распореду такмичарског органа.

Члан 41. 

(1) Клуб који се налази под суспензјом због неизмирења разних 
обавеза не може наступити, а утакмица се региструје са 3:0 (пар-
фофе), у корист противничког клуба.

(2)  Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се 
регистровати са 3:0 (пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће 
бити кажњен према Дисциплинском правилнику ФС Србије.

  XII - ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА  
               ОДРЕЂЕНОМ  ЕРЕНУ ЗА ИГРУ ИЛИ ТЕРЕНИМА  
               ЗА ИГРУ ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 42.

(1) Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном 
терену за игру или теренима за игру одређеног подручја, дужан је 
најкасније на 5 дана пре одигравања утакмице да надлежном органу 
пријави други терена за игру на коме жели одиграти утакмицу, које 
је регистровано за играње утакмица српских лига. 
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(2)  Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања 
утакмице најкасније  48 часова пре часа утврђеног за почетак утак-
мице.

(3) Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања 
утакмице, у року који је утврђен претходним чланом није обавезан 
да иде на одигравање утакмице, а о томе је дужан да телеграфски 
обавести надлежни орган.

(4)  Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 
30 км од седишта кажњеног клуба, сем код лиге Београд где не може 
играти на територији своје и суседне Општине.

Члан 43.

(1) Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање 
утакмице има веће трошкове него што би имао да је играо на терену 
кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб.

(2) Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну спора-
зум, утврдиће надлежни орган.

XIII - ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 44.

(1)  О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних 
радника клубова у овом такмичењу, одлучује надлежни орган на 
основу одредаба Дисциплинског правилника ФС Србије и критерију-
ма које доноси Извршни одбор ФС Србије.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 460 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

(2)  Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се 
јави делегату ради саслушања. Уколико се искључени играч не јави 
делегату ради саслушања, клуб је дужан да саслуша играча и да 
изјаву, достави надлежном органу у року од 24 часа после одигране 
утакмице.

(3)  Ако играч из претходног става не достави изјаву, сматраће се 
да је саслушан.

Члан 45.

(1)  На одлуке недлежног органа има места жалби Комисији за 
молбе и жалбе територијалног савеза, у року од 8 дана, од пријема 
службеног саопштења, односно од пријема одлуке. 

(2)  Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, 
друштвено-спортског радника) или клуб, надлежни орган објављује 
у службеном билтену.

Члан 46.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице 
насталу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на 
првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и 
паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваке 
наредне парне опомене.

За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право 
избора  у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној 
утакмици.
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Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину. 

Члан 47.

(1)  Као јавна опомена сматра се свака судијска опомена уписана 
у записник првенствене утакмице. Ако играч на утакмици добије 
јавну опомену и на истој буде искључен због добијања друге јавне 
опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а јавне 
опомене се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиден-
цији надлежног органа.

Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води 
евиденицју својих опоменутих играча.

(2)  Уколико клуб не поступи у смислу претходне тачке и наступи 
са играчем о коме је реч утакмица ће по жалби противника бити ре-
гистрована са 3:0 (пар-форфе) у његову корист, а клуб – играч ће 
бити кажњен по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Члан 48.

Надлежни орган води евиденцију о јавним судијским опоменама, 
објављује их путем службеног саопштења и контролише извршење 
аутоматске казне.

XIV - ЖАЛБЕ

Члан 49. 

(1)  Уплата таксе врши се на текући рачун територијалног савеза, 
а, надлежни орган који разматра жалбу дужан је да изврши контролу 
уплате таксе. 
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(2)  Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки клуб 
учесник овог такмичења, који сматра да је оштећен резултатом утак-
мице на коју се жали. Жалбу по свим основама мора се доставити у 
року од 2 (два) дана од дана одигравања утакмице.

(3) Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје 
потребе, а други доставља другом клубу у спору, на који је овај ду-
жан да одговори у року од 3 дана по пријему исте.

(4)  Уз жалбу клуб обавезно доставља доказе о уплаћеној такси.

(5)  Уплата таксе се врши на жиро рачун ФСС, а надлежни орган 
је дужан да преко рачуноводства Савеза контролише уплату таксе. 

Члан 50.
(1)  Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или 

недовољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак већ ће 
бити одбачене, а утакмица ће се регистровати са постигнутим резул-
татом.

(2)  При оцени благовремености жалбе и рока уплате одгова-
рајуће таксе, узима ће се у обзир датум поштанског жига (препору-
ченог писма, односно вирманског налога).

(3) Жалбе на утакмице последња два кола првенства доста-
вљају се у скраћеним роковима, односно у року од 1 (један) дан од 
дана одигравања утакмице.

(4) Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на држав-
ни празник, он се продужава  за први наредни дан.
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Члан 51.
(1)  Свака жалба у I степену, мора бити решена у року од 15 дана 

од дана пријема жалбе, изузев ако је жалба мотивисана случајеви-
ма чије решавање спада у надлежност другог органа. У том случају 
решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.

(2)  Жалба у II степену, мора бити решена у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе.

Члан 52.
(1)  Жалба на одлуку првостепеног органа подноси се Комисији 

за  жалбе ФС Србије уз уплату таксе чију висину утврђује Извршни 
одбор ФС Србије. 

(2)  Жалба на одлуку Комисије за жалбе у другом степену је 
коначна.

(3)  Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгу-
би спор. 

(4)  Под трошковима, у смислу овог става, подразумевају се 
трошкови преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у 
вези са иследним поступком.

Члан 53.

Ако другостепени  орган не поступи у смислу члана 53. сматра 
се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе 
предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским 
такмичењима. 
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XV - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 54.

(1)  Изузетно, од одредаба чл. 50. и 51. ових Пропозиција, за 
утакмице последња два кола, које непосредно утичу на одређивање 
клуба који треба да учествује у квалификацијама, које се спроводе 
непосредно по завршетку такмичења или клуба који треба да наста-
ви такмичење у вишем степену, рок за улагање жалби се скраћује и 
то у I степену на 1 дан, сутрадан до 17 часова по одиграној утакмици 
и у II степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

(2)  Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема жалбе донесе првостепену одлуку. 

Члан 55.

(1)  У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 
3 (три) дана сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна 
има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Пра-
вилника ФС Србије у смислу члана 69. Правилника о фудбалским 
такмичењима ФС Србије.

(2)  Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из пре-
тходне тачке овог члана.

XVI - РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 56.

(1)  Све одигране утакмице региструје надлежни орган у року од 
15 дана од дана одигравања, изузев утакмице из поглавља XIV ових 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 465ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Пропозиција, које се региструју непосредно по истеку рока за ула-
гање жалби.

(2)  Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице, продужава се до доношења одлуке по жалби, од-
носно до правоснажности те одлуке.

(3)  Једном регистрована утакмица не може се поништити од 
стране надлежног органа осим у случајевима који су изричито пред-
виђени Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије.

XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 57.
(1)  Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених 

бодова. Тим који победи на утакмицама српског ранга такмичења 
осваја 3 (три) бода, у случају нерешених резултата оба тима освајају 
по 1 (један) бод, а тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.

(2)  За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утак-
мица одговарајућег кола, имена тимова који се такмиче, број освоје-
них бодова и број датих и примљених голова.

(3)  Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.

(4)  Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље 
место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли 
исти број голова, онда деле места која им припадају.

(5)  Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о 
месту које одлучује о прелазу у нижи степен такмичења (укључујући 
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и разигравање, квалификације, бараж и сл.) у случају истог броја 
освојених бодова два или више тимова, пласман на табели се са-
чињава на основу додатне помоћне табеле од резултата који су по-
стигнути у међусобним сусретима односних тимова.

(6)  Пласман на додатној помоћној табели, утврђује се збиром 
освојених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика из-
међу датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака, одлу-
чује већи број постигнутих голова у гостима (када су у питању два 
клуба), односно већи број постигнутих голова (када су у питању три 
или више клубова).  Ако се ни на овакав начин не може доћи до ре-
шења, онда ће се питање победника утврдити путем жреба који 
спроводи надлежни такмичарски орган.

 XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

 Члан 58.

Утакмица може да почне ако оба тима имају најмање по 7 игра-
ча.

(1) Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно 
ући у игру све до краја утакмице, а на начин предвиђен Правилима 
фудбалске лиге, уколико су пре почетка игре уписани у записник као 
играчи или резервни играчи.

Члан 59.

(1)  Ако један тим за време игре остане са мање од 7 играча, су-
дија је дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у 
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року од 5 минута наступи са минималним бројем играча дужан је да 
прекине утакмицу.

(2)  У случају прекида утакмице због мање играча од 7 утакмица 
се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист про-
тивника, уколико овај до прекида није постигао бољи резултат.

Члан 60.

(1)  На првенственим утакмицама омладинаца могу наступити 
играчи узраста до 18 година и млађи, на утакмицама кадета играчи 
узраста до 16 година и млађи, а на утакмицама пионира играчи уз-
раста до 14 година и млађи, у складу са чланом 41. Правилника о 
такмичењу ФСС.  

Члан 61.

(1)  На првенственим утакмицама Омладинске и Кадетске лиге 
ФС Србије клубови могу заменити 5 (пет) играча који су уписани у 
записник утакмице као заменици (резерве).

XIX - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Члан 62.

(1)  Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен спо-
собним за наступање. Лекарски преглед мора бити убележен у 
фудбалску легитимацију играча.

(2)  Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан пре-
гледа имају најмање 17 година траје 6 месеци, а за остале играче 4 
месеца.
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(3) Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није 

обавио лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране 

лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски преглед није 

убележен у легитимацији а делегату утакмице није ставио на увид 

званичну потврду о извршеном лекарском прегледу, не може насту-

пити на јавној утакмици.

(4) Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча 

омладинца за наступ у првом тиму, а четири месеца за играча каде-

та за наступ у омладинском тиму. Са специјалним лекарским пре-

гледом, све док је на снази, играч може наступити на свим утакми-

цама и у случају да је рок важности редовног прегледа истекао.

XX - ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ

Члан 63.

(1) Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима 

исте боје, већ морају бити различито одевени.

(2)  Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити 

тим који гостује. Уколико домаћи тим наступа у дресовима боје сво-

га клуба, домаћин је дужан да позајми дресове гостујућем тиму, ако 

их овај нема.

(3)  Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка пр-

венства пријаве боју опреме у којој ће наступати. 
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Члан 64.

(1)  Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати броје-
ве прописане величине на својим дресовима. Ови бројеви се морају 
слагати са бројевима на списку играча унетим у записник утакмице.

(2)  Величина бројева мора бити на простору од 30 цм х 20 цм, а 
ширина линија сваког броја мора бити најмање 5 цм.

XXI - ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ

Члан 65.

Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи 
утакмицу са 3:0 (пар–форфе), кажњава се измирењем трошкова 
насталих неодигравањем утакмице као и казном одузимања бодова 
према одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Члан 66.

Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утак-
мице, искључује се из даљег такмичења и пада у два нижа ранга 
такмичења без обзира на постигнути пласман, с тим што поред тога 
подлеже дисциплинској одговорности по одредбама Дисциплинског 
правилника ФС Србије.

Члан 67.

Поред тога клуб је дужан да надокнади штету другом клубу, која 
се утврђује на следећи начин:
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- путне трошкове, за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, 
односно ефективне трошкове око организовања утакмице (припре-
ма игралишта, трошкови суђења и делегата).

Члан 68.

Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду 
тражи, клуб је дужан да достави у два примерка, најкасније у року 
од 15 дана од дана када противник није дошао на одигравање утак-
мице.

Члан 69.

Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока 
неће се узимати у разматрање.

Члан 70.

Одлуку о висини накнаде трошкова доноси надлежни орган са-
веза одговарајуће лиге. 

XXII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.

(1)  Приход са првенствених утакмица овог такмичења убирају 
клубови домаћини.

(2) Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку.
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Члан 72.

Клубови лига млађих категорија уплаћују чланарину за играче 
одговарајућим (територијалним) савезима а доказ о уплаћеној-изми-
реној чланарини мора бити оверен у легитимацији играча.

Члан 73.

Клубови домаћини исплаћују путне трошкове накнаду за оба-
вљање дужности судија, делегата и посматрача (судијама пре утак-
мице, а делегату - посматрачу после утакмице), у висини коју 
утврђује надлежни орган ФС Србије, а уколико то не учине сносиће 
дисциплинску одговорност по оредбама Дисциплинског правилника 
ФСС. 

Члан 74.

Уколико клуб из неоправданих разлоге не допутује на одигра-
вање првенствене утакмице а исту није на 48 часова отказао, дужан 
је да надокнади следеће трошкове према рачунима клубу домаћину:

- за организацију редарске службе и службе обезбеђења;

- за штампање улазница;

- за путне трошкове и дневнице судија и делегата и

- изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди 
надлежни орган.
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XXIII - СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

Члан 75.

(1)  Све одлуке надлежних органа лига млађих категорија обја-
вљују се у «Службеном билтену». У службеном билтену објављују 
се одлуке о распореду утакмица, местима и времену одигравања 
утакмица и то најкасније 5 дана пре одигравања. У осталим случаје-
вима клубови се о распореду обавештавају телеграмом, с тим да 
обавештења приме најкасније 48 часова пре одигравања утакмица.

(2)  Одлуке надлежних органа које се односе на клуб као целину; 
одлуке о казнама – изречене клубовима и одлуке о споровима из-
међу клубова објављују се у Службеном билтену у виду кратког са-
општења, а заинтересованим клубовима доставља се писани отпра-
вак одлуке са образложењем и поуком о правном леку.

(3)  Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на поједин-
ца (играча, тренера или фудбалског радника) надлежни орган обја-
вљује одлуку у Службеном билтену са кратким образложењем – ис-
тичући врсту и висину казне, утакмицу на којој је прекршај учињен, 
кратак опис прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника које су 
примењене код изрицања казне.

(4)  Рок за улагање жалбе на одлуке о дисциплинским казнама за 
поједине (играче, спортске раднике и тренере) је 8 (осам) дана по 
објави одлуке у Службеном билтену, а у свим осталим случајевима 
8 (осам) дана по пријему писменог отправка одлуке.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 473ФУДБАЛ, 15.06.2017.

(5)  Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног 

билтена, да прате службена саопштења свих органа Лиге и да на 

захтев тих органа доставе одговоре у остављеном року, у противном 

подлежу дисциплинској одговорности.

XXIV - ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА

Члан  76.

(1)  По завршетку такмичења Омладинске и  Кадетске лиге ФС 

Србије обнављање лигe врши се на следећи начин:

(2) Из Омладинске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије 

пласирана клуба, а улазе прваци омладинских лига фудбалских са-

веза региона «Источне» и «Западне» Србије, Фудбалског савеза 

Војводине и Фудбалског савеза Београда.

(3) Из Кадетске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пла-

сирана клуба, а улазе прваци кадетских  лига фудбалских савеза 

региона «Источне» и «Западне» Србије, Фудбалског савеза Војводи-

не и Фудбалског савеза Београда.

(4) Уколико неко од првака лига млађих категорија територијал-

них савеза неће да наступа у лиги из тачке 2. и 3. овог члана, право 

преузима другопласирана екипа територијалног савеза, а у складу 

са одлуком тог савеза.
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Ако првопласирана и другопласирана екипа територијалног са-
веза неће да наступа у лиги из тачке 2. и 3. овог члана, то место 
попуњава најбоље пласирани клуб који би испао из те лиге.   

Члан 77.
(1)  У случају када се клуб расформира, спаја са другим клубом 

или одустане од такмичења за време јесење сезоне или пролећне 
сезоне такмичарске године, али пре одигравања последњег кола 
првенства, у групи те лиге испада по један клуб мање, с тим што 
задње пласирани клуб на табели увек испада.

(2)  Уколико се пре почетка такмичарске сезоне из било којих 
разлога укаже слободно местo у лиги млађих категорија, то место 
попуњава најбоље пласирани клуб са територије лиге којој припада 
клуб који је одустао од такмичења. 

Члан 78.

(1)  Независно од одредаба члана 76 ових Пропозиција и стече-
ног права на основу заузетог пласмана на табели за прелазк у виши 
ранг, Извршни одбор територијалног савеза има право да изврши 
процену финансијског стања, створених услова, играчког потенција-
ла, стручних и аматерских радника у клубовима, а у циљу утврђи-
вања и обезбеђивања стабилних услова који гарантују нормално и 

несметано такмичење у вишем рангу.

(2)  Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће 

утврдити извршни одбор територијалног савеза у консултацији са 

стручним органима. 
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XXV - МИНИМУМ УСЛОВА ЗА  
                         СТРУЧНО- ПЕДАГОШКИ РАД

Члан  79.

(1) Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању 
услова за стручно-педагошки рад.

(2) Минимум услова за стручно-педагошки рад у клубови-
ма чине они услови који су дати одлукама Извршног одбора ФС 
Србије, а, клубови су дужни да исте испуне, у противном, подлежу 
одредбама Дисциплинског правилника. 

XXVI - НАГРАДЕ

Члан 80.

(1) Првак Омладинске и Кадетске лиге добија од Фудбал-
ског савеза Србије у трајно власништво посебан пехар на коме се 
урезује година освајања првенства.

XXVII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важиће 
одредбе Правилника о фудбалским такмичењима и осталих пропи-
са и одлука ФС Србије.
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Члан 82.

Одлуке које доноси Извршни одбор ФС Србије, о спровођењу 
такмичења непосредно се примењују и оне обавезују све клубове 
лига млађих категорија.

Члан 83.

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у Службеном листу ФС Србије «Фудбал», a примењиваће се 
од првог кола јесење сезоне такмичарске 2017/2018. године.

               

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео 
је следећу:

О Д Л У К У

О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО 
ФУТСАЛ ЛИГА  И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА СЕЗОНУ 2017/2018 г.  

I  СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу 
Фудбалског савеза Србије за првенство футсал лига почев од такми-
чарске 2017/2018. године и питања о организацији и начину рада 
такмичарских и дисциплинских органа којима је Извршни одбор ФС 
Србије поверио вођење такмичења. 

Члан 2.

Извршни одбор ФС Србије руководи такмичењем у Првој и Дру-
гој футсал лиги преко комесара за такмичење коме је поверио ове 
послове.

Такмичење у Трећој лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ 
и „Исток“) Извршни одбор ФС Србије поверава ФС Београда, ФС 
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Војводине, ФС Региона источне Србије и ФС Региона западне Ср-
бије. 

Члан 3.

Првенства Футсал такмичења на нивоу Фудбалског савеза Ср-
бије почев од такмичарске 2017/2018. године биће организована на 
следећи начин:

Прва ФУТСАЛ лига     12   клубова

Друга ФУТСАЛ лиге     12   клубова 

Треће ФУТСАЛ лига са по најмање 8 (осам) клубова и то

Трећа ФУТСАЛ лига „Београд“,    8  клубова

Трећа ФУТСАЛ лига „Војводина“,    8  клубова

Трећа ФУТСАЛ лига „Запад“,   8  клубова

Трећа ФУТСАЛ лига „Исток“       8  клубова

Члан 4. 

Такмичарске 2017/2018. године у Првој Футсал лиги Србије 
такмичиће се 12 клубова и то:

-  8 клубова који су заузели првих 8 места у Првој Футсал лиги 
Србије, у такмичарској 2016/2017 години;

-  Првопласирани клубови у Другој лиги Србије („Београд“, 
„Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у  такмичарској 2016/2017. години.
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Члан 5. 

Првенство у Првој Футсал лиги Србије у такмичарској 2017/2018. 
години организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод 
систему и спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећ-
ни део).

У другом делу организује се такмичење плеј офа у коме учест-
вују 6 првопласираних клубова који су заузели 1. до 6. места на та-
бели након првог дела првенства, а одиграће се по две утакмице на 
следећи начин.

- између трећепласираног и шестопласираног клуба Прве фут-
сал лиге (домаћин у првој утакмици je шестопласирани клуб) 

- између четвртопласираног и петопласираног клуба Прве фут-
сал лиге (домаћин у првој утакмици je петопласирани клуб)

Победници плеј офа из предходног става играју полуфинале 
плеј офа на следећи начин:

- између првопласираног и победника сусрета четвртоласира-
ног и петопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утак-
мици je четвртоласирани или петопласирани клуб)

- између другопласираног и победника сусрта трећепласираног 
и шестопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утак-
мици је трећепласирани или шестопласирани клуб)

 Победници плеј офа из предходног става играју финале плеј 
офа на следећи начин:
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- Домаћин прве утакмице плеј офа је слабије пласирана екипа 
на табели након првог дела првенства. 

Када се играју две утакмице, победник је тим који освоји више 
бодова у обе утакмице. Ако су клубови освојили исти број бодова, 
победник је тим који је на обе утакмице остварио бољу разлику из-
међу датих и примљених погодака. Ако је и ова разлика једнака, 
одлучује већи број погодака постигнутих у гостима. Ако и то не даје 
решење, победник се добија извођењем удараца са тачке за казне-
ни ударац на начин утврђен Упутством Међународног борда за из-
вођење удараца са тачке за казнене ударце ради добијања побед-
ника у елиминиторним такмичењима.

Члан 6.
Победник Плеј офа првак је Србије у Футсалу за такмичарску 

2017/2018. годину и учествује у УЕФА футсал купу.

Клуб који је након завршетка првенства заузео 12. место прела-
зи у Другу футсал лигу.

Клубови који су након завршетка првенства заузели 10. и 11. ме-
сто играју две бараж утакмице на следећи начин.

- десетопласирани клуб Прве футсал лиге игра против треће-
пласираног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици je  
трећепласирани клуб Друге футсал лиге) 

- једанаестопласирани клуб Прве футсал лиге игра против дру-
гопласираног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици je  
другопласирани клуб Друге футсал лиге).
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Члан 7.

Такмичарске 2018/2019. године у Првој Футсал лиги Србије 
такмичиће се 12 клубова и то:

-  9 клубова који су заузели првих 9 места у Првој Футсал лиги 
Србије, у такмичарској 2017/2018 години;

-  Првопласирани клуб у Другој лиги Србије у  такмичарској 
2017/2018. години.

-   победници бараж утакмица (десетопласирани клуб Прве фут-
сал лиге игра против трећепласираног клуба Друге футсал лиге и 
једанаестопласирани клуб Прве футсал лиге игра против другопла-
сираног клуба Друге футсал лиге

Првенство у Првој Футсал лиги Србије у такмичарској 2018/2019. 
години организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод 
систему и спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећ-
ни део).

У другом делу организује се такмичење пјеј офа у коме учествују 
6 првопласираних клубова који су заузели 1. до 6. места на табели 
након првог дела првенства, а одиграће се до две добијене утакми-
це на следећи начин.

- између трећепласираног и шестопласираног клуба Прве фут-
сал лиге (домаћин у првој утакмици трећепласирани клуб) 

- између четвртоласираног и петопласираног клуба Прве фут-
сал лиге (домаћин у првој утакмици четвртопласирани клуб)
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Победници плеј офа из предходног става играју полуфинале 
плеј офа на следећи начин:

- између првопласираног и победника сусрета четвртопласира-
ног и петопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утак-
мици првопласирани клуб)

- између другопласираног и победника сусрта трећепласираног 
и шестопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утак-
мици је другопласирани клуб)

Победници плеј офа из предходног става играју финале плеј 
офа на следећи начин:

- Домаћин прве утакмице плеј офа је боље пласирана екипа на 
табели након првог дела првенства. 

Када се игра на две добијене утакмице, победник је тим који по-
беди у две утакмице. Ако су клубови у утакмици постигли исти број 
голова, победник је тим који после два продужетака (2 х 5 мин.) по-
стигне већи број голова. Ако је и после продужетакаова разлика 
једнака, победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени 
ударац на начин утврђен Упутством Међународног борда за из-
вођење удараца са тачке за казнене ударце ради добијања побед-
ника у елиминиторним такмичењима. 

Победник Плеј офа првак је Србије у Футсалу за такмичарску 
2018/2019. годину и учествује у УЕФА футсал купу.
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Клуб који је након завршетка првенства заузео 10, 11. и 12. место 
прелази у Другу футсал лигу.

Клубови који су након завршетка првенства заузели 8. и 9. место 
играју бараж до две добоијене утакмице на следећи начин.

- осмопласирани клуб Прве футсал лиге игра против трећепла-
сираног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици ос-
мопласирани клуб Прве футсал лиге) 

- деветопласирани клуб Прве футсал лиге игра против дру-
гопласираног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици 
деветопласирани клуб Прве футсал лиге). 

Члан 8. 

Такмичарске 2017/2018. години у Другој Футсал лиги Србије 
такмичиће се 12 клубова и то:

-  4 клуба који су заузели 9, 10, 11. и 12. место у Првој Футсал 
лиги Србије, у такмичарској 2016/2017 години;

-  Другопласирани и трећепласирани клубови у Другој лиги Ср-
бије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у  такмичарској 
2016/2017. години.

Првенство у Другој Футсал лиги Србије у такмичарској 2017/2018. 
години организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод 
систему и спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећ-
ни део).
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Клубови који су након завршетка првенства на табели заузели 9, 

10, 11. и 12. место прелазе у Трећу Футсал лиги Србије („Београд“, 

„Војводина“, „Запад“ и „Исток“) по територијалној припадности.

Члан 9. 

Такмичарске 2018/2019. години у Другој Футсал лиги Србије 

такмичиће се 12 клубова и то:

- клуб који су заузео 12. место у Првој Футсал лиги Србије, у 

такмичарској 2017/2018 години;

-   поражени из бараж утакмица десетопласирани клуб Прве фут-

сал лиге и трећепласираног клуба Друге футсал лиге и једанаес-

топласирани клуб Прве футсал лиге и другопласираног клуба Друге 

футсал лиге

-  5 клубова који су заузели 4, 5, 6. 7. и 8. место у Другојј Футсал 

лиги Србије, у такмичарској 2017/2018 години;

-  Првопласирани клубови у Трећој футсал лиги Србије („Бео-

град“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у  такмичарској 2017/2018. го-

дини.

Првенство у Другој Футсал лиги Србије у такмичарској 2018/2019. 

години организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод 

систему и спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећ-

ни део).
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Клубови који су након завршетка првенства на табели заузели 
11. и 12. место прелазе у Трећу Футсал лиги Србије („Београд“, 
„Војводина“, „Запад“ и „Исток“) по територијалној припадности.

Клубови који су након завршетка првенства заузели 7. 8. 9. и 10. 
место играју бараж до две добијене утакмице са победницима Треће 
футсал лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у  
такмичарској 2018/2019. години (домаћин у првој утакмици клуб 
Треће футсал лиге).

II  НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 10. 

Надлежни првостепени такмичарски органи су:

• Комесар за такмичење Прве и Друге футсал лиге и за утакми-
це Футсал купа.

• Комесар за такмичење Треће Футсал лиге Србије („Београд“, 
„Војводина“, „Запад“ и „Исток“)

Избор Комесара за такмичење Прве и Друге футсал лиге врши 
Извршни одбор ФС Србије, а избор Комесара за такмичење Треће 
Футсал лиге Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) врше 
надлежни органи територијалних савеза.

Комесари за такмичење и њихови заменици бирају се на период 
од 1 (једне) године, уз могућност поновног избора.
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Члан 11. 

Надлежни дисциплински органи су:

• Дисциплинска комисија ФС Србије.

• Дисциплинске комисије Треће Футсал лиге Србије („Београд“, 
„Војводина“, „Запад“ и „Исток“)

Члан 12. 

Надлежни судијски органи су:

• Комесар за суђење Прве и Друге футсал лиге и за утакмице 
Футсал купа.

• Комесари за суђење треће Футсал лиге Србије („Београд“, 
„Војводина“, „Запад“ и „Исток“)

Избор Комесара за суђење Прве и друге футсал лиге врши Из-
вршни одбор ФС Србије, а избор Комесара за суђење Треће Футсал 
лиге Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) врше на-
длежни органи територијалних савеза.

Комесари за суђење и њихови заменици бирају се на период од 
1 (једне) године, уз могућност поновног избора. 

Члан 13.

За остваривање обавеза и задатака из својих надлежности 
такмичарски и судијски органи имају своје заменике који их замењују 
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у случају њихове одсутности или спречености за обављање функ-
ција.

Члан 14. 

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:

• Комисија за жалбе Фудбалски савез Србије.

• Комисија за жалбе ФС Београда, ФС Војводине, ФС региона 
Источне Србије и ФС региона Западне Србије 

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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 На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
9. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 3/2013.), Извршни 
одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017. године донео је 
следећу:

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ЗА ПРВЕНСТВО ФУТСАЛ ЛИГA СРБИЈЕЗА  
ТАКМИЧАРСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење 
такмичења футсал лига, услови по којима се такмичење одвија, 
утврђују надлежни органи који руководе такмичењем са правима и 
обавезама, уређују материјална и друга питања у вези са такми-
чењем као и друга питања предвиђена Правилником о фудбалским 
такмичењима. 

Члан 2.

Фудбалска првенства Футсал лига организују се у складу са Од-
луком о систему сталних такмичења за првенства футсал лига и 
надлежних органа за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског 
савеза Србије која садржи:
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- такмичарски степен,

- такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,

- број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичар-
ским групама,

- начин такмичења: бод систем или куп систем,

- начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену 
такмичења и такмичарској групи,

- услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у 
одређеном степену такмичења.

Члан 3.

Извршни одбор ФС Србије руководи такмичењем у Првој и Дру-
гој футсал лиги преко комесара за такмичење коме је поверио ове 
послове.

Такмичење у Трећој лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ 
и „Исток“) Извршни одбор ФС Србије поверава ФС Београда, ФС 
Војводине, ФС региона Источне Србије и ФС региона Западне Ср-
бије. 

РУКОВОЂЕЊЕ ТАМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И  
     ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 4.

Такмичењем руководи, Комесар за такмичење у Првој и Другој 
футсал лиги, коме  је Извршни одбор ФС Србије поверио ове посло-
ве.
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Члан 5.

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се старају о успеху организације утакмице.

Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утак-
мица дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организа-
цију утакмице.

Члан 6.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 
најкасније 20 дана пре почетка првог (јесењег), односно другог (про-
лећног) дела такмичарске године, према званичном календару 
Фудбалског савеза Србије.

Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом према Берге-
ровим таблицама.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествују два или ви-
ше клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови који су 
боље пласирани у претходној такмичарској години раздвајају се та-
ко да се обезбеди да у истом колу један буде гост, а други домаћин.

Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или 
више утакмица клубова Футсал лиге Србије, Комесар за такмичење 
може одобрити споразум заинтересованих клубова о промени места 
одигравања таквих утакмица. Ова измена мора бити унета у распо-
ред одигравања утакмица пре почетка такмичарске године.
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Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу 
коришћења и оних термина који по званичном календару ФС Србије, 
нису предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење 
може да одлучи да се и такви термини користе за поједина првен-
ствена кола.

Члан 7.

Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу 
УЕФА могу се, на тражење клуба - учесника померити за раније, 
односно касније, о чему одлуку доноси Комесар за такмичење.

Члан 8.

Извршни одбор ФС Србије је дужан да током првенства, а према 
указаној потреби, на захтев клубова или на предлог Комесара за 
такмичење, разматра питања развоја и регуларности првенства и да 
предузима хитне и енергичне мере.

У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Ко-
месар за такмичење може да донесе одлуку да се једно или више 
првенствених кола игра истог дана и да почне у исто време.

На основу одлуке из става 2. овог члана, друго полувреме утак-
мице мора такође да почне у исто време.

Члан 9.

Ако је првенствена утакмица морала бити одложена или преки-
нута из оправданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, 
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магла, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес и сл.) о 
чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичење одлучиће да 
ли ће се играти нова, или ће се прекинута утакмица регистровати 
постигнутим резултатом до прекида утакмице.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уко-
лико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена од-
ређеног за игру.

Члан 10.

Ако клуб даје два или више играча у репрезентацији Србије ради 
одигравања утакмице, онда се на његов захтев мора изменити рас-
поред одигравања првенствених утакмица.

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених 
утакмица, донети одлуку да се првенствена утакмица одложи, због 
оправданих разлога који су наступили без кривице клубова учесника 
(велико невреме, епидемије, саобраћајне несреће једне од екипа 
учесница утакмице, друштвених немира већих размера на терито-
рији клубова учесника, немогућност да се спроведу прописане мере 
безбедности за одигравање првенствених утакмица или из других 
изненадних непредвиђених околности (заузетост сале у месту оди-
гравања утакмице).

Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип и 
сл), а не због спортских повреда играча, то се може учинити уколико 
су болесна најмање 4 стандардна играча. Када Комесар за такми-
чење добије писмени захтев клуба за одлагање утакмице због боле-
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сти играча са комплетном медицинском документацијом (налаз на-
длежног специјалисте, дијагноза, мишљење  за опоровак тј. дужину  
боловања и сл.), пре доношења одлуке  затражиће предлог и 
мишљење од Медицинске комисије ФС Србије по захтеву клуба за 
одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања мишљења 
може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

Када се утакмица одлаже због друштвених немира већих разме-
ра на територији клубова учесника или немогућности да се спрове-
ду прописане мере безбедности за одигравање првенствених утак-
мица, Комесар за такмичење доноси одлуку на предлог Комесара за 
безбедност ФС Србије, односно на основу захтева клубова учесни-
ка, а уз сагласност Комесара за безбедност ФС Србије. Из ових 
разлога једном клубу могу се одложити највише 2 (две) првенствене 
утакмице у току једног дела првенства (јесењег и пролећног). Када 
из ових разлога не постоје услови за одигравање првенствене утак-
мице у седишту клуба домаћина, а тај клуб је већ искористио поме-
нути бонус од две одложене утакмице у једном делу првенства, Ко-
месар за такмичење ће по службеној дужности или на предлог Ко-
месара за безбедност донети одлуку да се првенствена утакмица 
одигра на терену по избору клуба домаћина, под условом да овај 
клуб обезбеди све прописане услове за одржавање првенствених 
утакмица на том терену.

О промени места одигравања утакмице, клубови морају бити 
обавештени најкасније 72 часа пре одигравања утакмице.

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за 
такмичење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност 
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другог клуба учесника, може донети одлуку да клубови учесници 
утакмице замене улоге клуба домаћина у одговарајућем делу првен-
ства.

На захтев клуба учесника међународних турнира, може се одло-
жити утакмица једног кола, уз претходну сагласност другог клуба, с 
тим, што се одложена утакмица мора одиграти у првом слободном 
термину.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за 
такмичење ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном 
термину, под условом да сваки клуб има најмање два слободна да-
на између одигравања две утакмице. Одложене утакмице јесењег 
дела првенства морају се одиграти најкасније пре првог кола које се 
игра на пролеће, а одложене утакмице пролећног дела првенства 
пре одигравања последњег кола које се на основу одлуке надлежног 
органа обавезно игра у исто време.

Члан 11.

Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу 
игра са својим најбољим тимом, осим повређених и кажњених игра-
ча.

Члан 12.

Приликом одигравања утакмице, овог такмичења, преставници 
клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид фудбалске 
легитимације играча који тога дана наступају на утакмици.
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Члан 13.

(1)  Клуб домаћин обавезан је:

- да за сваку утакмицу писмено обавештење надлежном органу 
МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре одигра-
вања утакмице,

- одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о 
примљеном писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, 
пре почетка утакмице, која се уз записник доставља надлежном ор-
гану, а уколико домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одо-
брење за одигравање утакмице, делегат неће дозволити да се утак-
мица одигра.

- да одреди најмање пет редара, који ће бити обележени одго-
варајућим маркерима, ради одржавања реда, како за време одигра-
вања утакмице, тако пре и после заршетка утакмице,

- списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га при-
лаже уз свој извештај надлежном органу.

- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежур-
но санитетско или друго возило, погодно за транспорт повређеног 
играча (лица), регистарски број дежурног возила, са презименом и 
именом лекара и возача доставља се делегату утакмице (на образ-
цу 3), Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарс-
ке интервенције нису на стадиону до почетка утакмице, та утакмица 
се неће одиграти, а све последице због неодигравања утакмице 
сноси клуб-домаћин
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- да не дозволи да у службеним просторијама и рестрективном 
простору буду лица која на то немају право,

Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на распола-
гање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се 
записник укуца у компјутер за утакмице Прве Футсал лиге Србије 
односно, попуни у компјутер или писаћом машином, за утакмице 
Друге Футсал лиге Србије, као и да пружи сву неопходну помоћ при 
састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица.

Члан 14.

Клуб - домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обез-
беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за вре-
ме одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања 
утакмице, одговарајућим превозним средством.

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И  
     ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ

Члан 15.

(1)  Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло од-
ређује надлежни орган. 

(2) Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог 
члана, може се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 
дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије 
и делегата утакмице.
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(3) При одређивању времена почетка утакмице футсал лиге клу-
бови морају водити рачуна да се утакмице редовног кола играју у 
периоду од петка до понедељка. Утакмице се играју петком и поне-
дељком не пре 18,00 часова и не после 21,00 часа, суботом и не-
дељом се утакмице могу играти од 16,00 до 21,00 часа, изузетно уз 
обострану сагласност клубова утакмица се може одиграти у другом 
временском термину. Када се утакмице Футсал купа Србије играју 
средом, клубовима који играју куп, првенствене утакмица се морају 
заказати суботом и недељом од 16,00 до 21,00 часа, утакмица не 
може бити заказана у понедељак (коло пре Купа) и петак (коло по-
сле Купа).      

ПРАВО НАСТУПА

Члан 16.

Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су 
навршили 17 година живота и који су стекли право наступа на првен-
ственим утакмицама.

На првенственим утакмицама могу наступати и играчи са навр-
шених 16 година живота морају имати одобрење специјалне лекар-
ске комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити 
потврђено у легитимацији играча издатој од стране надлежног орга-
на за регистрацију.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених јавних опомена.
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Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице 
насталу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на 
првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и 
паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваке 
наредне парне опомене.

За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право 
избора  у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној 
утакмици.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину.

Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде ис-
кључен због добијања друге јавне опомене, играч се дисциплински 
кажњава због искључења,  а јавне опомене се  не евидентирају.

Члан 17.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају 
имати уредан лекарски преглед и бити оглашени за способне.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, од-
носно 4 (четири) месеца за играче млађе од 17 година. Лекарски 
преглед мора бити унесен у легитимацију играча. Изузетно, изврше-
ни лекарски преглед играча може да се докаже и потврдом која је 
издата на основу званичног регистра о извршеном лекарском пре-
гледу.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио 
лекарски преглед у одређеном временском року, или коме је од 
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стране лекара забрањено играње, или се налази на боловању, као 
и играч коме лекарски преглед није убележен у легитимацију, а де-
легату утакмице није стављена на увид званична потврда о изврше-
ном лекарском прегледу, не може наступати на јавној утакмици и 
делегат утакмице таквом играчу забранити наступ сагласно члану 
46. Правилника о фудбалским такмичењима.

ДЕЛЕГАТ  УТАКМИЦЕ

Члан 18.

За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује 
делегата који заступа руководство, има врховни надзор на утакми-
ци, оцењује укупну организацију утакмице и рад свих службених 
лица.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини 
одмах по завршеној утакмици у присуству овлашћених представни-
ка клубова.

Записник утакмице и свој извештај у једном примерку делегат 
доставља Комесару за такмичење у року од 24 часова након одиг-
ране утакмице.

Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи 
посебно писмене извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће оба-
вити судија утакмице.
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С У Д И Ј Е

Члан 19.

За сваку првенствену утакмицу судије одређује Комесар за 
суђење ФС Србије. То своје право Комесар за суђење може пренети 
на свог заменика. Комесар за суђење, као и његовог заменика, бира 
Извршни одбор ФС Србије.

Члан 20.

Судија је обавезан да дође на место за одигравње утакмице 1 
час пре почетка утакмице и успостави контакт са делегатом утакми-
це и другим службеним лицима на утакмици (службена лица на 
утакмицу, уколико је то могуће, долазе једним превозом).

Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед 
просторија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних 
примедби захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје 
примедбе и да записник овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај 
о опоменутим и искљученим играчима.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву 
против играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за 
прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.
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Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завр-
шетку утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице 
дођу до делегата ради давања изјаве.

Члан 21.

Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је по-
добан за игру.

Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да 
буде подобан за одигравање утакмице.

Преглед сале мора да буде извршен у присуству судије, делега-
та утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то у време које 
је службено одређено за почетак утакмице.

Да ли је терен погодан за игру одлучује једино судија који је од-
ређен да води утакмицу.

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу до-
нету Одлуку о неподобности терена и да записник доставе такми-
чарском органу у року од 24 часа уз претходно телеграфско оба-
вештење.

Члан 22.

За време одигравања првенствених утакмица у игралишту, по-
ред терена у заштитним кабинама могу се налазити следећа служ-
бена лица:

а)  представник клуба са лиценцом ФС Србије;
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б)  тренер са лиценцом ФС Србије;

в)  помоћни тренер са лиценцом ФС Србије;

г)  резервни играчи у спортској опреми и маркерима - највише 9 
(девет);

д)  физиотерапеут са лиценцом ФС Србије;

ђ)  лекар клуба са лиценцом ФС Србије.

Члан 23.

Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на 
листи судија за суђење утакмица Футсал лиге Србије.

Ако први судија који је одређен да води утакмицу на дође на те-
рен у одређено време за почетак утакмице,  утакмицу ће судити 
други судија.

Уколико на утакмицу не дођу ни први судија, ни други судија, ни 
трећи судија клубови ће се писмено споразумети да утакмицу води 
један од присутних судија прве категорије. У случају да клубови не 
постигну споразум, делегат утакмице ће одлучити ко ће од присут-
них судија прве категорије водити утакмицу, што се записнички кон-
статује.

Споразум о избору судије мора да буде писмено утврђен пре 
почетка утакмице.

Записник о споразуму потписују представници клубова и деле-
гат. Овај записник се прикључује записнику утакмице.
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Ако се клубови нису споразумели о избору судије, па је судију 
одредио делегат, то се мора констатовати у записник.

Ако на утакмицу дође први судија а не дође други судија, или 
трећи судија, први судија ће одлучити о избору другог судије и 
трећег судије.

Ако на утакмицу не дође ни први судија, ни други судија, ни 
трећи судија ни делегат,  а клубови не постигну писмени споразум о 
избору судија, то се записнички констатује и таква утакмица неће се 
одиграти.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ  И  ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 24.

Суспендован клуб, не може наступити на јавној утакмици све док 
траје суспензија.

Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неиз-
вршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвр-
шења неспорних обавеза насталих из такмичења предвиђених про-
позицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар 
форфе) у корист противника.

Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити 
због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине нео-
пходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном 
случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. 
По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице 
према распореду такмичарског органа.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 505ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Ж А Л Б Е

Члан 25.
Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их 

решава у првом степену.

Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) 
дана од дана одигравања утакмице, са  образложењем у два при-
мерка, доказом о уплаћеној такси, и свим потребним доказима.

Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се 
у скраћеном року  од 24 часа од дана одигравања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 26.

Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФС Србије.

Свака измена такси биће објављена у Службеном гласнику ФС 
Србије „Фудбал“.

Члан 27.

Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или не-
довољно таксиране жалбе неће се узимати у поступак, већ ће бити 
одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим резулта-
том.

При оцени  благовремености  жалбе узима се у обзир датум по-
штанског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно 
доказа о непосредној предаји жалбе.
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Члан 28.
Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 15 

дана од дана пријема жалбе, односно 1 дан за скраћени поступак.

Члан 29.
Жалба на одлуку Комесара за такмичење подноси се Комисији  

за  жалбе ФС Србије којој је Извршни одбор ФС Србије поверио ове 
послове (у даљем тексту: другостепени такмичарски орган).

Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

У изузетним случајевима (такмичење, два последња кола и сл.) 
рок за подношење жалбе је 24 (двадесетичетири) часа. Жалба се 
подноси преко Комесара за такмичење  чија се одлука жалбом по-
бија.

Против одлуке другостепеног такмичарског органа нема места 
жалби.

Ако другостепени такмичарски орган не поступи у смислу ст. 3. 
овог члана, сматра се да жалба није усвојена, а оштећена страна 
има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Пра-
вилника о фудбалским такмичењима.

По поднетом захтеву за заштиту Правилника одлучује Извршни 
одбор ФС Србије.

Рок за подношење предлога је 15, односно 8 дана, за скраћени 
поступак, по истеку рока за доношење одлуке по жалби.

Евентуални трошкови жалбеног поступка падају на терет оног 
клуба који је те трошкове проузроковао.
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РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 30.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за ре-
гистрацију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), 
утакмица се региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по прави-
лу, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог одигра-
вања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, од-
носно до извршења те одлуке. Једном регистрована утакмица не 
може бити поништена од стране Комесар за такмичење, ако је одлу-
ка постала правоснажна или је у другом степену донета одлука која 
је коначна, изузев у поступку по чл. од 67. до 71. Правилника о 
фудбалским такмичењима.

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 31.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови 
играчи, функционери, судије, стручни и технички руководиоци у 
овом такмичењу, одлучује Дисциплинска комисија ФС Србије којој је 
Извршни одбор ФС Србије поверио те послове.
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УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 32.
Тим који победи на утакмици осваја 3 (три) бода, а у случају не-

решеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.

За свако стално такмичење које се одиграва по бод систему во-
ди се табела. Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број 
одиграних, добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број да-
тих и примљених голова и број освојених бодова.

Пласман на табели утврђује се збиром освојених бодова у првом 
делу такмичења и освојених бодова у другом делу.

Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је ова разлика једнака, 
боље место заузима тим који је постигао више голова, а ако су по-
стигли исти број голова одлучује резултат међусобних сусрета.

Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или обезбеђује 
учешће у неком међународном такмичењу, као и о месту које одлу-
чује о прелазу у виши или нижи степен такмичења, у случају истог 
броја освојених бодова два или више тимова пласман на табели се 
сачињава на основу додатне помоћне табеле од резултата који су 
постигнути у међусобним сисретима односних тимова у првенству.

Пласман на додатној - помоћној табели, утврђује се збиром ос-
војених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује 
већи број постигнутих голова у гостима (када је у питању табела од 
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два клуба), односно већи број постигнутих голова (када је у питању 
табела од 3 или више клубова). Ако се ни на овакав начин не може 
доћи до решења, примениће се додатни критеријум:

-  укупна боља гол разлика,

-  укупно више постигнутих голова

-  више постигнутих голова у гостима,

-  бољи остварени скор са првопласираним клубом.

Ако се и на тај начин не може утврдити пласман одлучује жреб.

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 33.

Уколико се пре почетка такмичења из било којих разлога укаже 
слободно место у Првој или Другој Футсал лиги Србије то место по-
пуниће најбоље пласирани клуб који би испао из Прве или друге 
Футсал лиге Србије, с тим што последње - пласирани клуб без обзи-
ра на број слободних места увек испада.

Одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у Првој Фут-
сал лиги Србије доноси Извршни одбор ФС Србије.

УЧЕШЋЕ КЛУБОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 34.

Првопласирани клуб Првој Футсал лиги Србије, као првак Србије 
у фудбалу, учествује у УЕФА футсал Купу.
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 35.

Првенство Футсал лиге Србије одвија се у складу са Календаром 
такмичења. Календар такмичења доноси Извршни одбор ФС Србије 
на предлог Комисије за футсал, а распоред одигравања утакмица 
утврђује Конференција клубова Футсал лиге.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Приходе са првенствених утакмица Футсал лиге Србије убирају 
клубови-домаћини.

Члан 37.

У случају одигравања нове првенствене утакмице, укупан при-
ход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова 
гостујуће екипе, судија и делегата дели се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу 
подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног ста-
ва, клубови заједнички сносе дефицит.

Члан 38.

На свим првенственим утакмицама Футсал лиге Србије продају 
се улазнице које самостално штампају клубови према својим потре-
бама.
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Члан 39.

Свака првенствена утакмица Футсал лиге Србије игра се, по пра-
вилу, посебно.

Ако се догоди да истог дана у једном месту треба да се одиграју 
две првенствене утакмице, клубови играју одвојено, а могу да се 
споразумеју о заједничком програму ових утакмица, с тим да то мо-
ра да се унесе у коначан распоред одигравања утакмица који се 
утврђује на 20 дана пре почетка такмичарског дела.

Ако у једном месту постоји само један терен, а клубови не по-
стигну споразум о одигравању утакмица и начину поделе прихода, у 
том случају одлуку ће донети Комесар за такмичење Футсал лиге 
Србије.

Члан 40.

Све првенствене утакмице Футсал лиге Србије подлежу обавез-
ном плаћању следећих трошкова:

а) судијама - путне трошкове и надокнаду трошкова суђења коју 
одређује Извршни одбор ФС Србије.

б) делегату утакмице, специјалном контролору за безбедност 
путне трошкове и надокнаду трошкова коју одређује Извршни одбор 

ФС Србије.

Члан 41.

Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама, делега-

ту и специјалном контролору за безбедност) исплати у целини путне 
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трошкове, и накнаду за обављање дужности, у висини коју утврђује 

надлежни орган ФС Србије непосредно по завршетку утакмице.

Уколико клуб не поступи по одредбама из предходног става или 

исте исплати у недовољном – непотпуном износу, дужан је да у року 

од 72 сата неисплаћени износ уплати на текући рачун службених 

лица

Клуб који не испуни обавезу биће предат по члану 90. ДПФСС 

Дисциплинској комисији Фудбалског савеза Србије.

ТВ  ПРЕНОСИ

Члан 42.

Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се ди-

ректно (непосредно) преносити путем телевизије на основу уговора 

ФС Србије и телевизије и путем интернета.

Ако у месту има више од два клуба Футсал лиге Србије, па се 

једна утакмица игра дан раније или један дан касније од редовног 

кола, а тога дана се игра утакмица која се телевизијски преноси.

Телевизијски  пренос  утакмица од посебног такмичарског зна-

чаја може се реализовати само на основу споразума клуба-домаћи-

на и телевизије, као и посебног одобрења Комесара за такмичење.

Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се у 

дане одигравања редовног првенственог кола, магнетоскопски при-

казивати као репортаже на телевизији.
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Домаћин првенствене утакмице мора утакмицу да снима, уколи-

ко Комесар за такмичење затражи клуб домаћин је дужан да просле-

ди снимак. Клуб који не испуни обавезу биће предат по члану 90. 

ДПФСС Дисциплинској комисији Фудбалског савеза Србије. 

ПРИЗНАЊА

Члан 43.

Победник плеј офа, као првак Србије у фудбалу, осваја пехар 

Фудбалског савеза Србије, на коме се урезује година освајања пр-

венства.

Фудбалски савез Србије додељује 25 златних медаља прваку 

Прве футсал лиге Србије.

Пехар се предаје на утакмици по избору клуба, након усвајања 

званичне табеле првенства. Изузетно, пехар се може предати и клу-

бу - прваку чији је пласман известан и пре усвајања коначне табеле

.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ

Члан 44.

Сваки клуб који учествује у првенству Футсал лиге Србије у 
фудбалу мора да испуњава следеће услове:

1.  Да утакмице одиграва у сали која мора имати:
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а)  трибине у складу са прописима

б)  терен одвојен од трибина

в)  најмање две свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за 
судије;

г)  купатило са топлом водом и све остале потребне санитарно-
техничке уређаје;

д)  заштитне кабине за резервне играче и стручна руководства 
клубова, као и одвојену заштитну кабину за делегата утакмице, које 
се постављају на уздужној страни терена и прописно удаљене од 
терена, као и обележен „технички простор“ у складу са прописима 
ФИФА, УЕФА и ФС Србије

ђ)  посебну просторију за сачињавање записника о утакмици.

Клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФС Србије о 
безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама и Одлуке ФС 
Србије које се обавезно примењују уз Правила фудбалске игре.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се игра-

ти на теренима који у свему одговарају Правилима футсал игре.

Свака првенствена утакмица Футсал лиге Србије обавезно се 
игра са лоптом, која у свему мора да одговара прописима Правила 
футсал игре.

За коришћење тајм - аута клубови морају имати прописани кар-
тон добијен од стране ФС Србије. 
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Члан 46.

Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба - домаћина 

коју овај мора да пријави такмичарском органу.

Клуб-домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утакми-

ци.

Голман носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча 

и судије.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Про-

позиција, а пријава се врши најкасније на 20 дана пре почетка 

такмичења.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају 

да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - 

контрастне у односу на боју дреса прописане величине и доњем 

делу гаћица. Бројеви на дресовима и гаћицама морају се слагати са 

бројевима у записнику утакмице. 

Клубови - учесници такмичења чија се утакмица директно прено-

си путем телевизије, дужни су да се повинују захтевима телевизије 

у погледу избора боје дресова због квалитета слике у преносу.

Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве 

бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно 

носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице.
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Члан 47.

За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник 
о одиграној утакмици према обрасцу који утврђује ФС Србије.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се 
старају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су 
дужни да потпишу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе 
Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и осталих про-
писа Фудбалског савеза Србије.

Члан 49.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 3/2013.), Извршни 
одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео  је следећу

O Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ ЗА ФУДБАЛСКИ КУП  
СРБИЈЕ  У ТАКМИЧАРСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Члан 1.

Пропозицијама завршног дела такмичења за фудбалски Куп Ср-
бије које је донео Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној         
2017. године предвиђено је да у завршном делу такмичења учест-
вују и то: 

• 16 (шеснаест) клубова   Супер лиге, из такмичарске 2016/2017. 
год.

• 16 (шеснаест) клубова Прве лиге „Србија“, из такмичарске 
2016/2017. год.

• 5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Ср-
бије организованих у оквиру фудбалских савеза покрајина, региона 
и ФС Београда
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Члан 2.

У завршно такмичење Купа Србије укључују се и клубови који су 
у непосредно завршеном такмичењу за 2016/2017. годину испали у 
нижи степен такмичења – Прву лигу „Србија“, односно одговарајуће 
српске лиге. 

Члан 3.

На основу ових критеријума у завршно такмичење у куп Србије 
пласирало се 37 клубова, па је потребно да се одигра 5 утакмица 
предкола да би се такмичење свело на 32 клуба учесника 1/16 фи-
нала.

Члан 4.

 Из ових разлога 10 клубова и то 5 победника купова терито-
ријалних савеза и 5 клубова који су заузели од 12. до 16. места у 
Првој лиги „Србија“ из такмичарске 2016/2017 . год одиграће 5 (пет) 
утакмице предкола. 

Члан 5.

Такмичарска комисија ФС Србије полудиригованим жребом ће 
одредити парове за предколо водећи рачуна да се међусобом са-
стану клубови из најмање удаљености, како би се смањили трошко-
ви путовања. 
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Члан 6.

По одигравању утакмица предкола путем жреба одредиће се 
парови 1/16 финала у терминима који су предвиђени Календаром 
такмичења ФС Србије за 2017/2018. годину.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
9. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 3/2013.), Извршни 
одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео  је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ ЗА СЕЗОНУ 
2017/2018.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учествују 
сви регистровани фудбалски клубови са територије Фудбалског са-
веза Србије (у даљем тексту: Савез). 

Члан 2.

Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским, а 
наставља се у окружним, подручним, покрајинским, регионалним 
фудбалским савезима и ФС Београда (у даљем тексту територијал-
ни савези) из којих се у завршни део такмичења у оквиру Савеза 
квалификују победници такмичења територијалних савеза.
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Члан 3.

Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза руко-
воде надлежни органи тих савеза, а завршним делом такмичења за 
фудбалски Куп Србије руководи Такмичарска комисија Савеза.

Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза мо-
рају се завршити до краја јуна сваке године. 

Члан 4.
У завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије учествују:

• 16 (шеснаест) клубова „Супер лиге“, из такмичарске 2016/2017. 
год.

• 16 (шеснаест) клубова Прве лиге „Србија“, из такмичарске 
2016/2017. год.

• 5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Ср-
бије

организованих у оквиру територијалних фудбалских савеза. 

Члан 5.

У завршно такмичење Kупа Србије укључују се и клубови који су 
у непосредно завршеном такмичењу за 2016/2017 годину испали у 
нижи степен такмичења – Прву лигу, односно одговарајуће српске 
лиге. 

Члан 6.

Утакмице такмичења за Фудбалски куп Србије 1/16, 1/8 и 1/4 иг-
рају се по једностурком куп систему а утакмице 1/2 финала Фудбал-
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ског купа Србије играју се по двоструком куп систему. Одређивање 
парова врши се жребом, а на основу Упутства које доноси Извршни 
одбор ФСС.

Члан 7.

Организацију утакмица спроводе учесници такмичења који иг-
рају на домаћем терену. Клуб-домаћин не може мењати место оди-
гравања утакмице.

Уколико стадион домаћег клуба не задовољава безбедносне и 
сигурносне услове за одигравање утакмице, по налогу Такмичарске 
комисије и Комесара за безбедност ФСС, утакмица ће се играти на 
другом стадиону по избору клуба-домаћина, а који задовољава кри-
теријуме, односно има одговарајући сертификат.

Гостујућа екипа има право увида у организацију и благајничку 
службу утакмице. 

Члан 8.

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће 
Извршни одбор ФС Србије имајући у виду да стадион на коме би се 
играла финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме 
који су прописани за такмичење у Супер лиги. 

У случају да се не донесе одлука из става 1. овог члана, финал-
на утакмица се игра у Беораду, по правилу на стадиону ФК „Парти-
зан“. Уколико су финалисти ФК „Партизан“ и ФК „Црвена звезда“, 
путем жреба се утврђује који је клуб домаћин, односно на којем 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 524 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

стадиону се игра финална утакмица. Уколико су финалисти ФК 
„Партизан“ и неки други клуб, финална утакмица се игра на стади-
ону ФК „Црвена звезда“. Уколико су клубови финалисти сагласни 
могуће је да се утакмица игра на стадиону једног од њих.

Домаћин финалне утакмице у смислу ст. 1. и 2. овог члана на 
себе преузима све обавезе у вези са организацијом утакмице и вр-
ши пријаву одигравања утакмице надлежним државним органима.  

Члан 9.
Победник такмичења осваја пехар Фудбалског савеза Србије 

који је прелазни и на њему се урезује име победника.

Као спомен за освајање Купа, предходном победнику се до-
дељује минијатурни пехар (копија оргинала) у трајно власништво, 
најкасније 30 дана пре одигравање финалне утакмице.

Играчима оба тима и члановима стручних штабова који су насту-
пили у финалној утакмици, додељује се спомен-знак за успех у овом 
такмичењу (35 по тиму).

Судији и помоћним судијама који су судили финалну утакмицу,  
делегату, посматрачу суђења и комесару за безбедност додељује се 
спомен одличје.

ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА

Члан 10.

Сваки учесник овог такмичења дужан је да утакмице одиграва са 
својим најбољим тимом.
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Члан 11.

Клубови-учесници такмичења и службена лица су дужни да на 
стадион где се одиграва утакмица дођу најкасније 90 минута пре 
почетка утакмице.

Најкасније 75 минута пре почетка утакмице, судија и делегат ће, 
у посебно одређеној просторији, извршити преглед спортске опреме 
(дресови, шортсеви и чарапе), у којој ће наступати учесници.

Најкасније 60 минута пре почетка утакмице, учесници су дужни 
да службеним лицима доставе саставе тимова, имена чланова 
стручног штаба на клупи за резервне играче, након чега делегат 
утакмице заједно са четвртим судијом врши контролу фудбалских 
књижица играча.

На клупи за резервне играче могу седети 7 резервних играча и 6 
чланова стручног штаба.

Члан 12.

 Учесник такмичења – домаћин обавезан је да делегату утак-
мице пружи сву помоћ при састављању записника и евентуалном 
саслушању лица.

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА

Члан 13.

 Клубови - чланови Фудбалског савеза Србије, када учествују 
у такмичењу морају наступати само са играчима који су правилно 
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регистровани на основу Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФС Србије и који су стекли право наступања на 
куп утакмицама на дан одигравања утакмица овог такмичења. 

Члан 14.

У овом такмичењу имају право наступа само играчи који су навр-
шили 17 година живота, а изузетно могу наступити и играчи који су 
навршили 16 година живота, ако имају одобрење Специјалне лекар-
ске комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити 
регистровано код надлежних органа за регистрацију и потврђено у 
легитимацији играча издатој од стране овог органа.

Члан 15.

Сви играчи морају имати уредан лекарски преглед и оглашени за 
способне. Лекарски преглед не сме бити старији од 6 месеци.  

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 16.

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. 

У случају нерешеног резултата, на утакмицама 1/16 1/8 и 1/4 
финала победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени 
ударац на начин утврђен. Упутством Међународног борда за из-
вођење удараца са тачке за добијање победника у елиминаторним 
такмичењима. 
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На утакмицама 1/2 финала када се играју две утакмице, побед-
ник је тим који је освојио више бодова у обе утакмице. Ако су клубо-
ви освојили исти број бодова, победник је тим који је на обе утакми-
це остварио бољу разлику између датих и примљених погодака. Ако 
је и ова разлика једнака одлучује већи број постигнутих погодака у 
гостима. Ако и то не даје решење победник се добија извођењем 
удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упутством 
Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене удар-
це ради добијања победника у елиминаторним такмичењима.

У случају нерешеног резултата на финалној утакмици, играју се 
продужеци од 2 х 15 минута. У случају да после продужетка (2 х 15 
минута) резултат буде нерешен, победник се добија извођењем уда-
раца са тачке за казнени удрац, у складу са поменутим Упутством 
Међународног борда.

Члан 17.

Победник такмичења за Фудбалски куп Србије обавезно учест-
вује у УЕФА Лиги Европе. 

Клуб из става 1. овог члана, да би учествовали у такмичењима у 
организацији УЕФА мора имати лиценцу издату од ФС Србије или 
УЕФА, у складу са одредбама Правилника о лиценцирању клубова 
ФС Србије за такмичења у организацији УЕФА (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни број 16/2015).
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ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Члан 18.

За сваку утакмицу овог такмичења, Такмичарска комисија Саве-
за одредиће делегата који заступа руководство такмичења и има 
врховни надзор на утакмици.

Извршни одбор Савеза доноси ближа упутства о дужностима и 
правима делегата Савеза. 

Члан 19.

За све утакмице за Фудбалски куп Србије судије одређују Су-
дијска комисија ФСС. 

Члан 20.
Судија је дужан да својим потписом овери записник о одиграној 

утакмици и да у њега унесе своје примедбе.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај 
о опоменама и искљученим играчима и да тај извештај овери својим 
потписом.

Члан 21.

Утакмице се могу играти само на терену који је оспособљен за 
игру.

Да ли је терен оспособљен за игру одлучује судија на основу 
Правила фудбалске игре, а по претходном консултовању капитена 
тимова и делегата.
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Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се 
њихово мишљење о оспособљености терена слаже са одлуком су-
дије.

Члан 22.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у 
заказано време, а најкасније 15 минута после предвиђеног почетка, 
утакмицу ће судити четврти судија.

Ако на утакмицу не дођу ни судије, ни делегат, утакмица се неће 
одиграти.

Против делегата и судија који не дођу на вршење својих дуности 
повешће се дисциплински поступак.

ЖАЛБЕ

Члан 23.

Жалбе на утакмицу подносе се надлежном органу за такмичење 
који их решава у првом степену.

Жалбе по свим основима морају се уложити у року од 2 (два) 
дана од дана одигравања утакмице, а образложење у два примерка 
са доказом о уплаћеној такси мора се доставити у року од 3 (три) 
дана од дана одигравања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.
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Члан 24.

Неблаговремено уложена или необразложена, нетаксирана или 
недовољно таксирана жалба неће се узимати у поступак, већ ће 
бити одбачена, а утакмица ће се регистровати постигнутим резулта-
том.

При оцени благовремености жалбе узимаће се у обзир датум 
поштанског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно 
доказа о непосредној предаји жалбе.

Члан 25.

Одлуке по свим поднетим жалбама доносе се најкасније у року 
од 3 (три) дана од дана пријема жалбе.

Члан 26.

Жалба на одлуку надлежног органа за такмичење Савеза подно-
си се Комисији за жалбе Савеза, у року од 3 (три) дана од дана 
пријема писменог отправка одлуке.

Одлука Комисије за жалбе Савеза, донета у другом степену, је 
коначна.

Члан 27.

Такса на жалбу у првостепеном поступку је у износу као на утак-
мицама степена такмичења жалиоца. 

Ако се жалба делимично или потпуно уважи, такса се враћа под-
носиоцу жалбе.
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Евентуални трошкови жалбеног поступак падају на терет оног 

клуба који их је проузроковао. 

РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 28.

Све одигране утакмице заршног дела такмичења региструју на-

длежни органи за такмичење Савеза, у року који омогућава нормал-

но такмичење.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-

цију утакмице продужава се до доношења одлуке по жалби, односно 

до извршности те одлуке. 

Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити 

поништена, ако је провестепена одлука постала правоснажна, или 

је у другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку 

за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Дисциплински прекршај играча, функционера, судија, стручних и 

техничких руководилаца и тренера, као и учесника такмичења 

Фудбалског купа Србије, решавју се по одредбама Дисциплинског 

правилника од стране надлежних органа Савеза. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Утакмице овог такмичења могу се играти на стадионима који у 
свему одговарају прописаним Правилима фудбалске лиге и који су 
регистровани од стране надлежног фудбалског органа.

Све утакмице завршног дела такмичења Фудбалског купа Србије 
могу се играти на травнатим теренима или на теренима са вештач-
ком травом. 

Члан 31.

Гостујући тим је дужан да поштује боје дресова клуба домаћина.

Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати видљиве 
бројеве, прописане величине на својим дресовима. Бројеви на дре-
совима морају се слагати са бројевима на списку играча у записнику 
о одиграној утакмици.

У завршном делу такмичења клубови су у обавези да на левом 
рукаву дреса носе лого генералног спонзора такмичења, уколико то 
спонзор буде захтевао на основу потписаног уговора са Савезом.

Члан 32.

Учесници овог такмичења имају право на одлагање одређених 
утакмица уколико су из њихових тимова узети играчи за састав 
фудбалских репрезентације Србије, а према одредбама Правилника 
о фудбалским такмичењима ФС Србије. 
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Члан 33.

За сваку утакмицу овог такмичења обавезно се саставља запи-
сник о одиграној утакмици према обрасцу и упутству за попуњавање 
обрасца за лигу у којој се такмичи клуб-домаћин.

Делегат, судије и представници обе екипе, дужни су да у запи-
сник правилно унесу све упутством прописане податке.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Приходи са утакмица овог такмичења су 

• приходи од улазница,

• приходи од маркетиншких права,

• приходи од ТВ и сродних права.

Приход од продатих улазница

Члан 35.

 Приходи од продатих улазница за утакмице од 1/16 финала 
закључно са утакмицама 1/4 финала деле се између клубова учес-
ника, а по одбитку следећих трошкова: 

а) Фудалском савезу Србије – 10% од бруто прихода, 

б) судијама - накнада путних трошкова и судијска такса у висини 
таксе за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин такмичи, а која је 
прописана одлуком Извршног одбора Савеза, уплаћује се после 
утакмице на рачун судија.
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ц) делегату - накнаду путних трошкова и такса у износу који је 
прописао надлежни орган за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин 
такмичи.

Приходи од продатих улазница за утакмице 1/2 финала задржа-
ва домаћин утакмице, а по одбитку следећих трошкова: 

а) Фудалском савезу Србије – 10% од бруто прихода, 

б) судијама - накнада путних трошкова и дневница без икаквих 
одбитака одмах после утакмице и судијска такса у висини таксе за 
утакмице лиге у којој се клуб - домаћин такмичи, а која је прописана 
одлуком Извршног одбора Савеза, уплаћује се после утакмице на 
рачун судија.

ц) делегату - накнаду путних трошкова и такса у износу који је 
прописао надлежни орган за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин 
такмичи.

Приходи од продатих улазница за утакмицу финала распоређује 
се на следећи начин:

• 10% од бруто прихода клубу на чијем се стадиону игра фи-
нална утакмица, 

• По 10% од бруто прихода клубовима-учесницима финалне 
утакмице,

• 70% од бруто прихода припада ФСС.

Надлежни орган Савеза утврђује број почасних-протоколарних 
улазница, а највише до 10% капацитета стадиона.
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Расходи целокупне организације финалне утакмице иду на терет 
ФС Србије.

Приход од маркетиншких права

Члан 36.
Сва маркетиншка права и приходи од маркетиншких права за 

утакмице завршног дела такмичења за Фудбалски куп Србије припа-
дају „Арена Спорт“, а на основу одредби Уговора о сарадњи ФСС и 
HDD WIN d.o.o.

ФС Србије доставља клубовима који учествују у завршном делу 
Kупа пре почетка 1/16 финала услове које су у обавези да испуне у 
вези организације утакмица, а у вези испуњења уговорних обавеза 
према генералном спонзору Kуп такмичења „Арена Спорт“.

Делегат на утакмици задужен је да контролише да ли се од стра-
не клубова домаћина утакмице поштују све маркетиншке обавезе и 
да евентуалне неправилности унесе у делегатски извештај.

Клуб који не поштује установљена маркетиншка правила биће 
санкционисан ускраћивањем новчане награде за учешће у заврш-
ном делу такмичења за Куп Србије.

ТВ и сродна права 

Члан 37.

Приходи од ТВ и сродних права од 1/16 финала закључно са 
финалном утакмицом припадају ФСС.
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Члан 38.

Фудбалски савез Србије почев од 1/16 финала има искључиво 
право одређивања термина почетка утакмица за које је уговорио 
директан или одложен ТВ пренос, а клуб-домаћин утакмице је оба-
везан да ту одлуку примени.

Члан 39.

Сви доприноси и трошкови плаћају се:

а)  судијама по одредби тач. б) члана 35. а делегату непосредно 
по завршетку утакмице,

б) допринос ФСС и Фудбалском савезу подручја - општина 
најкасније 3 дана по одиграној утакмици, заједно са финансијским 
обрачуном,

в)  проценат за одржавање стадиона-власнику стадиона, најкас-
није 3 дана по одиграној утакмици.

Члан 40.

Међусобни обрачун учесника Куп утакмице у смислу ових Про-
позиција, мора се извршити одмах по одиграној утакмици.

У случају спора између учесника такмичења одлучује делегат  
Фудбалског савеза Србије. Против одлуке делегата има места жал-
би надлежном органу за такмичење у року од три дана по одиграној 
утакмици.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 537ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Уколико се из прихода утакмице не могу подмирити расходи, 
гостујућа екипа је дужна да свој део који сноси за подмирење вишка 
расхода, уплати клубу, домаћину, најкасније у року од 7 дана од да-
на одигране утакмице (или обратно).

Члан 41.

Финансијски извештај са сваке утакмице овог такмичења са-
чињава се у пет примерака који се достављају: учесницима такми-
чења, Фудбалском савезу Србије и Фудбалском савезу подручја-
општине на чијој је територији утакмица одиграна.

Финансијски извештај сваке утакмице мора бити оверен од стра-
не секретара или члана руководства учесника такмичења–домаћи-
на одговорног за финансијско пословање, као и од стране вође пута 
гостујуће екипе. Оба учесника такмичења су одговорни за тачност 
података у извештају.

Учесник такмичења који у одређеном року не уплати одређене 
доприносе, трошкове и таксе, не пошаље финансијске извештаје 
или не уплати износ из чл. 35. ових Пропозиција, биће одговоран по 
одредбама Дисциплинског правилника Савеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Такмичење за Фудбалски куп Србије, укључујући и добијање по-
бедника за завршни део овог такмичења, мора бити завршено до 
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јуна текуће године, односно до рока који утврди Извршни одбор Са-
веза.

Члан 43.

Надлежни фудбалски савези спроводиће ово такмичење све до 
завршног дела на основу својих пропозиција, које не могу бити у 
супротности са овим Пропозицијама.

Члан 44.

За све што  није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе 
Правила фудбалске игре, Правилника о фудбалским такмичењима 
и осталих прописа Фудбалског савеза Србије.

Сагласност на све споразуме које евентуално буду закључивани 
између клубова а по питању одигравања утакмица купа, даваће 
Такмичарска комисија ФСС. 

Члан 45.

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 3/2013.), Извршни 
одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео  је

У П У Т С Т В О

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  ПАРОВА У ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ЗА КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У  

ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017/2018. 

Члан 1.

Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у 
завршном делу такмичења за Фудбалски Куп Србије 2017/2018. го-
дине.

Члан 2.

Одређивање парова у  завршном делу такмичења за Фудбалски 
куп Србије врши се жребом, који се обавља најкасније 7 (седам) 
дана пре термина одигравања утакмица предвиђених Календаром 
такмичења ФСС за поједино коло. 

Члан 3.

 Прво коло – предтакмичење
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У предтакмичењу учествује 5 (пет) најслабије пласираних клубо-
ва на табели Прве лиге Србије и 5 (пет) победника Куп такмичења 
организованог у ФС покрајина, региона и ФС Београда такмичарске 
2016/2017. Парове за предтакмичење одредиће Такмичарска коми-
сија ФС Србије полудиригованим жребом, водећи рачуна да се 
међусобно састанку клубови из најмање удаљености, како би се 
смањили трошкови путовања, док ће парови почев од 1/16 финала 
бити одређени жребом клубови који су такмичарској 2016/2017. го-
дини били чланови републичког и нижег степена такмичења обавез-
но су домаћини. 

Члан 4.

Друго коло – 1/16 финала

У прву вазу се ставља 16 (шеснаест) листића са именима клубо-
ва чланова Супер лиге такмичарске 2016/2017.

У другу вазу се стављају листићи са именима 11 (једанаест) клу-
бова чланова Прве лиге такмичарске 2016/2017. који нису учество-
вали у предтакмичењу и 5 (пет) листића са именима клубова побед-
ника у предтакмичењу за Фудбалски Куп Србије.

Приступа се утврђивању парова 1/16 финала тако што се најпре 
извлачи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, и на тај 
начин се утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико тако добијен такмичарски пар чине клубови који су у 
такмичарској 2016/2017. години били чланови Супер лиге односно 
Прве лиге Србије, домаћин се утврђује тако што се у трећу вазу ста-
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вљају два листића са именима клубова који чине одговарајући 
такмичарски пар, а домаћин је клуб чије је име уписано на листићу 
који је први извучен.

Клубови који су у такмичарској 2016/2017. години били чланови 
републичког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.   

Треће  коло – 1/8 финала

У прву вазу ставља се 8 (осам) листића са именима клубова који 
су победили на утакмицама 1/16 финала које су играли клубови који 
су се у такмичарској 2016/2017. години најбоље пласирали на табе-
ли Супер лиге, односно Прве лиге, с тим што се приликом утврђи-
вања поретка на табелама почиње од клубова Супер лиге. У другу 
вазу се стављају листићи са именима осталих 8 (осам) клубова који 
су победили у 1/16 финала.

Приступа се утврђивању  парова 1/8 финала тако што се најпре 
извлачи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, те се на 
тај начин утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико је један од клубова, који чине одговарајући  такмичарски 
пар, у 1/16 финала био домаћин, а други гост, домаћин у 1/8 финала 
је клуб који је у 1/16 финала био гост. 

Уколико су оба клуба, који чине одговарајући такмичарски пар, у 
1/16 финала били домаћини, односно гости, у трећу вазу се ста-
вљају два листића са именима клубова, а клуб са чијим је именом 
листић први извучен је домаћин.
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Клубови који су у такмичарској 2016/2017. години били чланови 

републичког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.   

четврто коло – 1/4 финала

У прву вазу се стављају 4 (четири) листића са именима полуфи-

налиста Купа из такмичења за Куп у 2016/2017. години. 

Уколико се у 1/4 финала Купа не пласирају  полуфиналисти из 

наведеног претходног такмичења, у прву вазу се стављају имена 4 

(четири) клуба из Супер лиге по пласману из такмичарске 2016/2017. 

године.

Уколико се у 1/4 финала не пласирају клубови из Супер лиге, у 

вазу се стављају листићи са именима клубова Прве лиге по пласма-

ну из такмичарске 2016/2017. године.  

У другу вазу се стављају листићи са именима осталих 4 (четири) 

клуба који су победили у 1/8 финала.

Приступа се утврђивању парова 1/4 финала тако што се најпре 

извлачи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, те се на 

тај начин утврђује одговарајући такмичарски пар. У трећу вазу се 

стављају два листића са именима клубова, а клуб са чијим је име-

ном листић први извучен је домаћин 1/4 финала.   

Пето коло – полуфинале

У једну вазу се стављају 4 листића са именима клубова који су 

победили у 1/4 финалу. Такмичарски парови се утврђују наизменич-
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ним извлачењем по два листића са називима клубова, који чине 

одговарајући такмичарски пар, а клуб са чијим је именом листић 

први извучен је домаћин на првој утакмици.

шесто коло – ФИНАЛЕ

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће 

Извршни одбор ФС Србије имајући у виду да стадион на коме би се 

играла финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме 

који су прописани за такмичење у Супер лиги. 

У случају да се не донесе одлука из става 1. овог члана, финал-

на утакмица се игра у Беораду, по правилу на стадиону ФК „Парти-

зан“. Уколико су финалисти ФК „Партизан“ и ФК „Црвена звезда“, 

путем жреба се утврђује који је клуб домаћин, односно на којем 

стадиону се игра финална утакмица. Уколико су финалисти ФК 

„Партизан“ и неки други клуб, финална утакмица се игра на стади-

ону ФК „Црвена звезда“. Уколико су клубови финалисти сагласни 

могуће је да се утакмица игра на стадиону једног од њих.

Члан 5.

Ако се у току одређивања парова покаже ситуација која није 

предвиђена овим Упутством, Комисија за такмичење Фудбалског 

савеза Србије ће пре и за време жребања утврдити поступак за так-

ву ситуацију у складу са овим Упутством. Жалбе након обављеног 

жреба се неће разматрати. 
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Члан 6.

Ово Упутство је саставни део Пропозиција завршног дела такми-
чења за Фудбалски Куп Србије, а ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.), Изврш-
ни одбор Фудбалског савеза Србије на  седници одржаној 15.06.2017. 
године донео је следећу

О Д Л У К У

О НОВЧАНИМ НАГРАДАМА ЗА ОСТВАРЕНЕ УСПЕХЕ У 
ЗАВРШНИЦИ ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ У 

ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017/2018. 

Члан 1. 

 У оквиру Купа Србије клубовима учесницима завршног такми-
чења почев од 1/16 финала припада накнада у укупном износу од 
33.000.000,00 динара која се расподељује на следећи начин:

- за пласман у 1/16 финала клуб добија          150.000,00 динара,

- за пласман у 1/8 финала клуб добија       250.000,00 динара,

- за пласман у 1/4 финала клуб добија     800.000,00 динара,

- за пласман у 1/2 финала клуб добија        1.600.000,00 динара,

- за пласман у 1/1 финала клуб добија     4.200.000,00 динара,

- клуб победник Купа добија            3.000.000,00 динара. 
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Члан 2.

Средства из члана 1. ће бити исплаћена клубу након измирених 
обавеза клуба из такмичења. 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012. и 3/2013.), Изврш-
ни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео је следећу

O Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ ЗА ФУТСАЛ КУП 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ 

2017/2018. ГОДИНИ

Члан 1.

 Пропозицијама завршног дела такмичења за футсал куп Ср-
бије које је донео Извршни одбор ФС Србије седници одржаној 
15.06.2017. године предвиђено је да у завршном делу такмичења 
учествују и то: 

• 12 (дванаест) клубова «Прве футсал лиге» из такмичарске 
2016/2017. год,

• 4 (четири) клуба победника такмичења за Футсал куп Србије 
организованих у оквиру регионалних савеза.
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Члан 2.

У завршно такмичење футсал купа Србије укључују се клубови 
који су у непосредно завршеном такмичењу за 2016/2017. годину 
испали у нижи степен такмичења – регионалне лиге. 

Члан 3.

На основу ових критеријума у завршно такмичење у футсал куп 
Србије пласирало се 16 клубова учесника 1/8 финала.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал». 

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
9 Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012. и 3/2013.), Изврш-
ни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео је:

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУТСАЛ КУП СРБИЈЕЗА СЕЗОНУ 
2017/2018. ГОДИНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У такмичењу за Футсал куп Србије обавезни су да учествују сви 
регистровани футсал клубови са територије Фудбалског савеза Ср-
бије (у даљем тексту: Савез). 

Члан 2.

Такмичење за Футсал куп Србије почиње у покрајинским, регио-
налним фудбалским савезима и ФС Београда (у даљем тексту тери-
торијални савези) из којих се у завршни део такмичења у оквиру 
Савеза квалификују победници такмичења територијалних савеза.
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Члан 3.

Такмичењем за Футсал Куп Србије у оквиру територијалнох са-
веза руководе надлежни органи тих савеза, а завршним делом 
такмичења за Футсал Куп Србије руководи Комесар за такмичење 
Прве футсал лиге ФС Србије.

 Такмичења за Футсал Куп Србије у оквиру територијалнох саве-
за морају се завршити до 28. фебруара 2017. године. 

Члан 4.

У завршном делу такмичења за Футсал куп Србије учествују:

• 12 (дванаест) клубова «Прве футсал лиге», из такмичарске 
2016/2017. год.

• 4 (четири) клуба победника такмичења за Футсал куп Србије 
организованих у оквиру територијалних фудбалских савеза. 

Члан 5.

У завршно такмичење футсал купа Србије укључују се клубови 
који су у непосредно завршеном такмичењу за 2016/2017 годину 
испали у нижи степен такмичења – регионалне футсал лиге. 

Члан 6.

Утакмице Футсал купа Србије играју се по једностурком куп сис-
тему. Одређивање парова врши се жребом, а на основу Упутства 
које доноси Извршни одбор ФСС.
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Члан 7.
Организацију утакмица спроводе учесници такмичења који иг-

рају на домаћем терену. Клуб-домаћин не може мењати место оди-
гравања утакмице.

Уколико хала домаћег клуба не задовољава безбедносне и си-
гурносне услове за одигравање утакмице, по налогу Комесара за 
такмичење Прве футсал лиге ФС Србије и Комесара за безбедност 
ФСС, утакмица ће се играти у другој хали по избору клуба домаћина, 
а који задовољава критеријуме, односно има одговарајући сертифи-
кат.

Гостујућа екипа има право увида у организацију и благајничку 
службу утакмице. 

Члан 8.

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће 
Извршни одбор ФС Србије, на основу пријава заинтересованих клу-
бова-градова, које се подносе ФС Србије најкасније до 30. новембра 
2017. године. Одлуку о месту одигравања финалне утакмице Футсал 
купа Србије Извршни одбор ФСС доноси најкасније до 31. децембра  
2017. године, а притом имајући у виду да хала у којој би се играла 
финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су 
прописани за такмичење у Првој футсал лиги.

Члан 9.

 Победник такмичења осваја пехар Фудбалског савеза Србије 
у трајно власништво и на њему се урезује име победника.
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Играчима оба тима и члановима стручних штабова који су насту-
пили у финалној утакмици, додељује се спомен-знак за успех у овом 
такмичењу (25 по тиму).

Судијама који су судили финалну утакмицу, као и делегату, до-
дељује се спомен-знак.

ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА

Члан 10.

Сваки учесник овог такмичења дужан је да утакмице одиграва са 
својим најбољим тимом.

Члан 11.

Клубови-учесници такмичења и службена лица су дужни да у 
халу где се одиграва утакмица дођу најкасније 90 минута пре почет-
ка утакмице.

Најкасније 75 минута пре почетка утакмице, судија и делегат ће, 
у посебно одређеној просторији, извршити преглед спортске опреме 
(дресови, шортсеви и чарапе), у којој ће наступати учесники.

Најкасније 60 минута пре почетка утакмице, учесници су дужни 
да службеним лицима доставе саставе тимова, имена чланова 
стручног штаба на клупи за резервне играче, након чега делегат 
утакмице заједно са трећим судијом врши контролу фудбалских 
књижица играча.
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На клупи за резервне играче могу седети 9 резервних играча и 5 
чланова стручног штаба.

Члан 12.

Учесник такмичења – домаћин обавезан је да делегату утакмице 
пружи сву помоћ при састављању записника и евентуалном саслу-
шању лица.

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА

Члан 13.

Клубови – чланови Фудбалског савеза Србије, када учествују у 
такмичењу морају наступати само са играчима који су правилно ре-
гистровани на основу Правилника о регистрацији клубова и играча 
и који су стекли право наступања на куп утакмицама на дан одигра-
вања утакмица овог такмичења. 

Члан 14.

У овом такмичењу имају право наступа само играчи који су навр-
шили 17 година живота, а изузетно могу наступитии и игрчи који су 
навршили 16 година живота, ако имају одобрење Специјалне лекар-
ске комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити 
регистровано код надлежних органа за регистрацију и потврђено у 
легитимацији играча издатој од стране овог органа.

Специјални лекарски преглед не сме бити старији од 4 месеца.
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Члан 15.

Сви играчи морају имати уредан лекарски преглед и бити огла-
шени за способне. Лекарски преглед не сме бити старији од 6 месе-
ци. 

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 16.

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. 

У случају нерешеног резултата, на утакмицама 1/8, 1/4, 1/2 и  
финала победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени 
ударац на начин утврђен правилима Футсала за добијање победни-
ка у елиминаторним такмичењима. 

ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Члан 17.

За сваку утакмицу овог такмичења, Комесар за такмичење одре-
диће делегата који заступа руководство такмичења и има врховни 
надзор на утакмици.

Извршни одбор Савеза доноси ближа упутства о дужностима и 
правима делегата Савеза. 

Члан 18.

 За све утакмице за Футсал куп Србије судије одређује Коме-
сар за суђење Прве футсал лиге ФС Србије. 
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Члан 19.

Судија је дужан да својим потписом овери записник о одиграној 
утакмици и да у њега унесе своје примедбе.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај 
о опоменама и искљученим играчима и да тај извештај овери својим 
потписом.

Члан 20.

Утакмице се могу играти само у сали која је оспособљена за иг-
ру.

Да ли је сала оспособљенља за игру одлучује судија на основу 
Правила футсал игре, а по претходном консултовању капитена ти-
мова и делегата.

Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се 
њихово мишљење о оспособљености сале слаже са одлуком судије.

Члан 21.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у 
заказно време, а најкасније 15 минута после предвиђеног почетка, 
утакмицу ће судити други судија.

Ако на утакмицу не дођу ни судије, ни делегат, утакмица се неће 
одиграти.

Против делегата и судија који не дођу на вршење својих дуности 
повешће се дисциплински поступак.
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ЖАЛБЕ

Члан 22.

Жалбе на утакмицу подносе се Комесару за такмичење Прве 
футсал лиге ФС Србије који их решава у првом степену.

Жалбе по свим основима морају се уложити у року од 2 (два) 
дана од дана одигравања утакмице, а образложење у два примерка 
са доказом о уплаћеној такси мора се доставити у року од 3 (три) 
дана од дана одигравања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 23.

Неблаговремено уложена или необразложена, нетаксирана или 
недовољно таксирана жалба неће се узимати у поступак, већ ће 
бити одбачена, а утакмица ће се регистровати постигнутим резулта-
том.

При оцени благовремености жалбе узимаће се у обзир датум 
поштанског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно 
доказа о непосредној предаји жалбе.

Члан 24.

Одлуке по свим поднетим жалбама доносе се најкасније у року 
од 3 (три) дана од дана пријема жалбе.
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Члан 25.

Жалба на одлуку Комесара за такмичење подноси се Комисији 
за жалбе Савеза, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог 
отправка одлуке.

Одлука Комисије за жалбе Савеза, донета у другом степену, је 
коначна.

Члан 26.

Такса на жалбу у првостепеном поступку је у износу као на утак-
мицама степена такмичења жалиоца. 

Евентуални трошкови жалбеног поступак падају на терет оног 
клуба који их је проузроковао. 

РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 27.

Све одигране утакмице заршног дела такмичења регисрују Ко-
месар за такмичење Прве футсал лиге ФС Србије, у року који омо-
гућава нормално такмичење.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продужава се до доношења одлуке по жалби, односно 
до извршности те одлуке. 

Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити 
поништена, ако је провестепена одлука постала правоснажна, или 
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је у другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку 
за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Дисциплински прекршај играча, функционера, судија, стручних и 
техничких руководилаца и тренера, као и учесника такмичења Фут-
сал купа Србије, решавју се по одредбама Дисциплинског правилни-
ка од стране Дисциплинске комисије ФС Србије. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Утакмице овог такмичења могу се играти у халама које у свему 
одговарају прописаним Правилима футсал лиге и која су регистро-
вана од стране надлежног фудбалског органа.

Члан 30.

Гостујући тим је дужан да поштује боје дресова клуба домаћина.

Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати видљиве 
бројеве, прописане величине на својим дресовима. Бројеви на дре-
совима морају се слагати са бројевима на списку играча у записнику 
о одиграној утакмици.

Члан 31.

Учесници овог такмичења имају право на одлагање одређених 
утакмица уколико су из њихових тимова узети играчи за састав фут-
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сал репрезентације Србије, а према одредбама Правилника о 
фудбалским такмичењима ФС Србије. 

Члан 32.

За сваку утакмицу овог такмичења обавезно се саставља запи-
сник о одиграној утакмици према обрасцу и упутству за попуњавање 
обрасца за лигу у којој се такмичи клуб-домаћин.

Делегат, судије и представници обе екипе, дужни су да у запи-
сник правилно унесу све упутством прописане податке.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Приходе са утакмица овог такмичења задржава домаћин утакми-
це.

Члан 34.

Сви доприноси и трошкови плаћају се судијама и делегату утак-
мице, а у складу са одговарајућом одлуком о накнадама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Такмичење за Футсал куп Србије, укључујући и добијање побед-
ника за заршни део овог такмичења, мора бити завршено до 15. 
маја сваке године, односно до рока који утврди Извршни одбор Са-
веза.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 560 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Члан 36.

Надлежни фудбалски савези спроводиће ово такмичење све до 
завршног дела на основу својих пропозиција, које не могу бити у 
супротности са овим Пропозицијама.

Члан 37.

За све што  није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе 
Правила футсал игре, Правилника о фудбалским такмичењима и 
осталих прописа Фудбалског савеза Србије.

Сагласност на све споразуме које евентуално буду закључивали 
клубови, а по питању одигравања утакмица купа, даваће Комесар за 
Такмичење Прве футсал лиге ФС Србије. 

Члан 38.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012. и 3/2013.), Изврш-
ни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео је следеће:

У П У Т С Т В О

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  ПАРОВА У ЗАВРШНОМТАКМИЧЕЊУ 
ЗА ФУТСАЛ КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У 

ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017/2018. 

Члан 1.

Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у 
завршном делу такмичења за Футсал Куп Србије 2017/2018. године.

Члан 2.

Одређивање парова у  завршном делу такмичења за Футсал куп 
Србије врши се жребом, који се обавља најкасније 7 (седам) дана 
пре термина одигравања утакмица предвиђених Календаром такми-
чења ФСС за поједино коло. 
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Члан 3.

 Прво коло - 1/8 финала

У прву вазу се ставља 8 (осам) листића са именима 8 (осам) 
најбоље пласирана клуба чланова Прве футсал лиге такмичарске 
2016/2017. године.

У другу вазу се стављају листићи са именима 4 (четири) клуба 
чланова Прве футсал лиге такмичарске 2016/2017. године и 4 (чети-
ри) клуба победника у предтакмичењу за Футсал Куп Србије.

Приступа се утврђивању парова 1/8 финала тако што се најпре 
извлачи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, и на тај 
начин се утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико тако добијен такмичарски пар чине клубови који су у 
такмичарској 2016/2017. години били чланови Прве футсал лиге, 
домаћин се утврђује тако што се у трећу вазу стављају два листића 
са именима клубова који чине одговарајући такмичарски пар, а до-
маћин је клуб чије је име уписано на листићу који је први извучен.

Клубови који су такмичарској 2016/2017. години били чланови 
републичког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.

  Друго коло - 1/4 финала

У прву вазу се ставља 4 (четири) листића са именима 4 (четири) 
најбоље пласирана клуба чланова Прве футсал лиге такмичарске 
2016/2017. године.
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У другу вазу се стављају листићи са именима осталих 4 (четири) 
клуба који су победили у 1/8 финала за Футсал Куп Србије.

Приступа се утврђивању парова 1/4 финала тако што се најпре 
извлачи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, и на тај 
начин се утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико је један од клубова, који чине одговарајући  такмичарски 
пар, у 1/8 финала био домаћин, а други гост, домаћин у 1/4 финала 
је клуб који је у 1/8 финала био гост. 

Уколико су оба клуба, који чине одговарајући такмичарски пар, у 
1/8 финала били домаћини, односно гости, у трећу вазу се стављају 
два листића са именима клубова, а клуб са чијим је именом листић 
први извучен је домаћин.

Клубови који су такмичарској 2016/2017. години били чланови 
републичког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.   

Треће  коло – полуфинале

У једну вазу се стављају 4 листића са именима клубова који су 
победили у 1/4 финалу. Такмичарски парови се утврђују наизменич-
ним извлачењем по два листића са називима клубова, који чине 
одговарајући такмичарски пар. Домаћин у полуфиналу је клуб који је 
на утакмицама 1/8 и 1/4 финала био више пута гост од клуба са 
којим чини одговарајући такмичарски пар. Уколико су оба клуба  који 
чине одговарајући такмичарски пар, били једнако пута домаћини, 
односно гости, на утакмицама 1/8 и 1/4 финала, у трећу вазу се ста-
вљају листићи са именима клубова који чине одговарајући такми-
чарски пар, а домаћин је клуб са чијим именом је листић први изву-
чен.
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Четврто коло – ФИНАЛЕ

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће 
Извршни одбор ФС Србије, на основу пријава заинтересованих клу-
бова-градова, које се подносе ФС Србије најкасније до 30. новембра 
2017. године. Одлуку о месту одигравања финалне утакмице Футсал 
купа Србије Извршни одбор ФСС доноси најкасније до 31. децембра  
2017. године, а притом имајући у виду да хала у којој би се играла 
финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су 
прописани за такмичење у Првој футсал лиги.

Члан 4.

Ако се у току такмичења укаже ситуација која није предвиђена 
овим Упутством, Комесар за такмичење Фудбалског савеза Србије 
ће пре жребања утврдити поступак за такву ситуацију у складу са 
овим Упутством. 

Члан 5.

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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I V

ОДЛУКЕ И УПУТСТВА
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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

О  Д  Л  У  К  У

О НАДЛЕЖНОСТИМА И РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ ТЕЛА 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком, у складу са Статутом и другим актима Фудбал-
ског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС), уређују се питања у вези 
надлежности и рада комисија и других тела Извршног одбора ФСС 
(у даљем тексту: комисије).

Члан 2.

У складу са одредбама Статута комисије могу бити сталне и при-
времене (ад хок).

Сталне комисије имају консултативну улогу у ФСС и оне у свом 
раду извештавају Извршни одбор.

Привремене (ад хок) комисије формирају се на одређено време 
и са посебним овлашћењима. Приликом доношења одлуке о фор-
мирању овакве комисије, утврђују се и надлежности комисије.
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Члан 3.

Посебном одлуком Извршног одбора могу се задужити чланови 
овог тела, који ће пратити рад појединих комисија.

II - НАЧИН РАДА 

Члан 4.

Седница се заказује на основу договора администрације ФСС и 
председника комисије. 

Писмени позив за седницу, заједно са дневним редом и мате-
ријалима, достављају се члановима комисија најкасније 3 (три) дана 
пре одржавања седнице.

Допунски материјали се могу поделити и на самој седници ако 
одлучивање по њима захтева хитан поступак и по претходној са-
гласности председника комисије.

Члан 5.
 Седнице комисија морају садржати следеће елементе:

- уводна реч, са добродошлицом, председника,

- разлози за сазивање седнице,

- усвајање дневног реда седнице

- усвајање записника са прошле седнице,

- разматрање тачака дневног реда са доношењем одлука, од-
носно закључака или предлога,
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- начелно формулисање саопштења за медије,

- договор око термина следеће седнице комисије.

Члан 6.

Седнице комисија су затворене за јавност.

Чланови комисије на седници ће се договорити о начину инфо-
рмисања јавности, које ће медијима, у принципу, пренети ПР ФСС 
путем званичног интернет сајта ФСС или на на конференцији за 
штампу.

Члан 7.

Комисије могу пуноважно одлучивати ако седници присуствује 
више од половине чланова, односно ако постоји кворум за одлучи-
вање.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова комисије.

У случају подједнаког броја гласова „за“ и „против“, односно уз-
дражаних, глас председника комисије рачуна се двоструко, односно 
он има право „одлучујућег гласа“.

Члан 8.

На основу договора председника комисија и уз сагласност гене-
ралног секретара, могу се одржавати заједничке седнице поједних 
комисија и других тела ФСС.
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Заједничке седнице се одржавају када интерес фудбалског спор-
та то захтева, односно када је тематика заједничка за рад појединих 
комисија и када се оцени да такав рад може дати боље и ефикас-
није резултате.

III - НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈА

Члан 9.

Комисије из члана 61. став 3. Статута ФСС (Службени лист ФСС, 
ванредни број 18/2016), имају следеће надлежности.

Стручни одбор

Члан 10.

Стручни одбор представља основни носилац стручног рада у 
ФСС који у својим активностима усмерава стручни рад у фудбалској 
организацији, утврђује основне задатке и развојне програме струч-
но-педагошког рада на нивоу репрезентативних селекција и клубо-
ва, прати и анализира савремене трендове у стручном раду на ев-
ропском и светском нивоу, имплементира позитивна искуства из 
других средина у систем ФСС, одржава сталне контакте са стручним 
телима УЕФА и ФИФА и преко представника учествује на међунаро-
дним скуповима који разматрају ову материју (уз сагласност пред-
седника и генералног секретара ФСС), даје мишљења у вези кален-
дара такмичења, као и система такмичења на нивоу ФСС, даје 
предлоге и стручна мишљења у вези избора селектора ФСС у скла-
ду са прописима ФСС, даје предлоге о броју страних играча који 
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могу наступати у домаћим такмичењима, врши и друге послове и 
задатке који су утврђени посебним прописима ФСС.

Омладинска комисија

Члан 11.

Омладинска комисија разматра сва питања у вези са омладин-
ским фудбалом (селекције испод 19 година старости), како у раду 
националних селекција, тако и унапређењу, односно модификацији 
такмичења омладинскских тимова у надлежности ФСС, разматра 
календаре такмичења омладинских селеција, разматра и даје пред-
логе у вези прграма стручног рада са омладинским селекцијама, 
организује стручне састанке и скупове у вези са проблематиком ом-
ладинског фудбала, надзире рад директора и других такмичарских 
органа лига млађих категорија, одобрава програме развоја омла-
динског фудбала клубова који су поднели захтеве за добијање ли-
ценце за такмичења у организацији УЕФА и Супер лиги.

Такмичарска комисија

Члан 12.

Такмичарска комисија разматра и анализира начине такмичења 
и организацију лига које су у надлежности ФСС, предлаже промене 
у систему такмичења лига и куп такмичењу, руководи такмичењем 
за Куп Србије, учествује у припреми прописа који регулишу област 
такмичења у надлежности ФСС, прати припрему и реализацију жре-
бања за разна такмичења, учествује у предлагању календара такми-
чења водећи рачуна о његовој усклађености са међународним ка-
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лендаром и обавезама разних репрезентативних селекција, врши и 
друге послове који су предвиђени посебним актима ФСС,

Комисија за правна питања

Члан 13.

Комисија за правна питања врши анализу прописа ФСС и пред-

лаже њихове измене и допуне у циљу њихове јасније и прецизније 

примене, прати прописе ФИФА и УЕФА и предлаже имплементацију 

одговарајућих решења у домаће прописе, разматра однос и усагла-

шеност прописа ФСС са домаћим законодавством и предлаже одго-

варајуће мере у вези са тим,  прати развој закона који се тичу спор-

та на нивоу Европске уније а посебно оних који се односе на фуд-

бал, припрема текст тумачења прописа ФСС за орган ФСС који је 

донео одговарајући пропис и даје званична тумачења у складу са 

овлашћењем Извршног одбора, даје правне савете у вези примене 

одредби Статута ФСС, даје мишљења на нацрте и предлоге пропи-

са ФСС и упућује их надлежним органима на усвајање, врши и друге 

послове који су предвиђени посебним актима ФСС.

Комисија за женски фудбал

Члан 14.

Комисија за женски фудбал разматра сва питања која се односе 

на женски фудбал, како на репрезентативном плану, тако и у до-

маћим такмичењима, предлаже календаре такмичења, разматра и 
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анализира ток такмичења у домаћем првенству и куп-у, предлаже 

промене у систему такмичења у женском фудбалу, прати и анализи-

ра догађања у женском фудбалу на нивоу ФИФА и УЕФА, предлаже 

мере за развој и унапређење женског фудбала, укључујући и орга-

низацију тематских скупова око женског фудбала, прати реализацију 

развојних програма у овој области, надзире рад Комесара за такми-

чење и других такмичарских органа и др.

Комисија за футсал и фудбал на песку

Члан 15.

Комисија за футсал и фудбал на песку разматра питања у вези 
са такмичењима у футсалу на домаћем и међународном плану, пра-
ти рад репрезентативних селекција и разматра извештаје селекто-
ра, предлаже календар такмичења за футсал, предлаже промене у 
начину такмичења, разматра промене у правилима игре и њихову 
имплементацију на домаћем нивоу, предлаже прописе у вези футса-
ла везане за такмичења у надлежности ФСС, предлаже и прати ре-
ализацију развојних програма у овој области, припрема скупове и 
курсеве са тематиком развоја футсала, надзире рад такмичарских 
органа и др. 

Комисија за футсал и фудбал на песку разматра основе за 
увођење фудбала на песку у систем фудбалског спорта у Србији, 
остварује сарадњу на међународном нивоу у циљу прикупљања ре-
левантних података везаних за ову грану фудбала, предлаже Из-
вршном одбору мере за унапређење фудбала на песку.
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Комисија за развој фудбала

Члан 16.

Комисија за развој фудбала прати, анализира, помаже и прави 
планове у вези свих аспеката примене Повеље УЕФА о базичном 
фудбалу на домаћем нивоу, ради на унапређењу фудбала у основ-
ним и средњим школама, сарађује по овим питањима са надлежним 
министарствима Републике Србије, сарађује са међународним орга-
низацијама које се баве развојем базичног фудбала и спровођењем 
„grass roots“програма, уз сагласност председника и генералног се-
кретара ФСС.

Комисија за финансије

Члан 17.

Комисија за финансије подржава и саветује Извршни одбор ФСС 
о питањима која се тичу финансијског пословања, разматра финан-
сијске извештаје о пословању ФСС и упућује их на усвајање Изврш-
ном одбору,  разматра извештаје независног ревизора о пословању 
ФСС, остварује сарадњу са интерним и екстерним ревизорима, 
разматра предлоге буџета ФСС и прогнозе финансијског пословања 
за наредни период, разматра политику инвестирања у оквиру ФСС, 
разматра схеме новчаних надокнада за рад чланова комисија ФСС, 
утврђује интерни систем финансијске контроле унутар ФСС,  разма-
тра и друга питања која се тичу финансијског пословања ФСС, као 
и друге послове предвиђене актима ФСС.
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Савет за медије, промоције и издаваштво

Члан 18.

Савет за медије, промоције и издаваштво разматра проблемати-
ку везану за рад медија у фудбалском спорту и предлаже мере за 
унапређење рада у овој области, ради на побољшању услова за рад 
медија на фудбалским стадионима, предлаже и учествује у припре-
ми одговарајућих публикација ФСС, прати методе припрема за рад 
медија и издавање акредитација приликом одигравања фудбалских 
утакмица, прати и врши имплементацију УЕФА стандарда у овој об-
ласти, сарађује са свим организацијама, односно медијима који 
прате дешавања у фудбалском спорту, учествује у припреми значај-
них промоција од интереса за ФСС и других догађаја који су значај-
ни за рад ФСС и које треба на одговарајући начин медијски испрати-
ти.

Комисија за стадионе, безбедност и сигурност

Члан 19.

Комисија за стадионе и безбедност разматра сва питања која се 
односе на унапређење безбедности и сигурности на фудбалским 
утакмицама које су надлежности ФСС, прати УЕФА и ФИФА прописе 
из ове области и предлаже њихову имплементацију у систем ФСС, 
саветује о развоју и спровођењу најновијих стандарда и политике 
безбедности на стадионима, даје инструкције у вези изградње и уп-
рављања стадионима, врши инспекцију стадиона и даје сугестије у 
вези побољшања услова на истим, предлаже категоризацију стади-
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она у Србији у складу са одговарајућим правилником УЕФА,  врши 

послове предвиђене правилником о лиценцирању клубова, врши и 

друге послове утврђене одговарајућим правилником ФСС који регу-

лише безбедност и сигурност на стадионима.

Комисија за стадионе и безбедност нарочито ради на спро-

вођењу мера за спречавање насиља и недоличног понашања на 

фудбалским утакмицама у Србији, односно спровођењу закона и 

других прописа из ове области.

Комисија за статус и регистрацију играча

Члан 20.

Комисија за статус и регистрацију играча разматра документа-

цију у вези регистрације играча и примене одговарајућих прописа 

ФСС који се тичу статуса и регистрација играча и утврђивања нак-

наде трошкова уложених у развој играча.

Комисија по овим питањима одлучује у првом степену и против 

њене одлуке, незадовољна страна, у складу са Правлником о регис-

трацији клубова и играча, може поднети жалбу Комисији за жалбе.

Комисија врши надзор над радом администрације ФСС која се 

бави овим питањима, односно поступак регистрације и статуса игра-

ча, разматра и друга питања у вези аката ФСС

.
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Судијска комисија

Члан 21.

Судијска комисија предлаже листе судија и посматрача суђења 
за такмичења у организацији ФСС, одређује-делегира судије и пос-
матраче суђења за такмичења у надлежности ФСС у сарадњи са 
администрацијом ФСС, прати и рангира судије и посматраче суђења, 
идентификује перспективне судије и помаже им у стручном развоју, 
предлаже Извршном одбору листу међународних судија, спроводи 
одредбе УЕФА судијске конвенције и сарађује са надлежним органи-
ма УЕФА у примени исте, руководи развојним програмима за 
унапређење суђења а у циљу едукације судија, помоћника суђења, 
судија за мали фудбал, судијских инструктора и посматрача суђења,  
а све у циљу осигурања правилне, једнаке и доследне  примене 
Правила игре, репрезентује ФСС на међународном плану када је у 
питању судијска проблематика, у складу са одредбама правилника 
о лиценцирању клубова, организује састанке-предавања у фудбал-
ским клубовима са циљем што бољег разумевања Правила игре и 
суђења и о томе издаје одговарајућу потврду, припрема одгова-
рајуће брошуре које се тичу промена у Правилима игре и суђењу, 
врши и друге послове утврђене Статутом ФСС и  одговарајућим 
правилником ФСС о судијама и суђењу.

На основу одлуке Извршног одбора ФСС, чланови Судијске ко-
мисије могу добити посебна задужења у оквиру рада ове комисије.
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Медицинска комисија

Члан 22.

Медицинска комисија разматра сва питања у вези медицинске 
заштите чланова ФСС и унапређења рада у овој области, размењује 
мишљења о текућим медицинским питањима у фудбалу и прати 
међународне прописе и трендове у овој области, саставља предло-
ге у вези са лечењем повреда и о медицинским стањима каракте-
ристичним за фудбал, покреће и прати студије о фудбалским повре-
дама и остале релевантне програме, прати анти-допинг програме 
УЕФА и сарађује са надлежним међународним и домаћим органима 
у вези спречавања допинга у фудбалском спорту, организује меди-
цинске скупове и конференције на којима се разматра ова пробле-
матика, развија образовне медицинске програме за фудбал, ради и 
друге послове и задатке предвиђене посебним прописом ФСС.

IV - ПРИНЦИПИ РАДА ЧЛАНОВА КОМИСИЈА

Члан 23.

У прилагођавању статутарним правима и обавезама, чланови 
комисија су у свом раду обавезни да поштују Етички кодекс ФСС, 
принципе лојалности и интегритета, као и универзалне принципе 
спортског и фер понашања, укључујући и уздржавање од било как-
вих активности која нарушавају углед ФСС.

Пре преузимања функције, чланови комисија дужни су да напис-
мено обавесте генералног секретара о свим функцијама које су 
обављали и које тренутно обављају, а које би евентуално могле да 
буду у конфликту са њиховим активностима у ФСС, као и да ће о 
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свим променама до којих дође у смислу напред наведеног, одмах 
обавестити генералног секретара.

Члан 24.
Чланови комисија су обавезни да своју функцију, односно посло-

ве који произилазе на основу ње, обављају на профеионалан начин 
и пажљиво, а у складу са одредбама Статута и других прописа и 
аката ФСС, односно закона и других прописа Републике Србије.

Чланови комисије имају обавезу да на састанке долазе добро 
припремљени, да учествују у дискусијама, да у року обаве послове 
који су им поверени, као и да целокупном својом делатношћу у раду 
комисије доприносе остварењу прокламованих циљева. 

Члан 25.
Чланови комисија су у обавези да сва документа и материјале 

које добију уз позив за седницу користе само за интерну употребу и 
не могу их уступати другим лицима на увид.

Уступање докумената и материјала из става 2. овог члана може 
се вршити само уз одоберње председника комисије и уз сагласност 
администрације ФСС.

Члан 26.
 Основна обавеза чланова комисија је да присуствују седница-

ма на које су позвани, да на њима активно учествују, а да у случају 
спречености о томе благовремено обавесте администрацију ФСС.

Чланови комисија су у обавези да одржавају сталну везу са на-
длежном администрацијом ФСС и да их информишу о промени ад-
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ресе пребивалишта,  важећег телефонског броја, односно адресе на 
коју ће примати електонску пошту.

Чланови комисија који живе ван места у коме се одржава саста-
нак имају право на  рефундацију путних трошкова у висини која је 
одређена интерним актима ФСС.

Посебном одлуком Извршног одбора ФСС, члановима појединих 
комисија могу се утврдити накнаде за рад у месечном износу.

Члан 27.

Чланови комисија су у свом раду независни, а у случају када се 
одлучује о питању везаним за клуб или савез чији су они представ-
ници, морају се изузети од одлучивања-гласања.

Члан 28.

Председник комисије има следеће дужности и овлашћења:

- припрема састнке комисије заједно са администрацијом ФСС,

- председава састанцима

- води и усмерава дискусије и обезбеђује неометан ток састан-
ка, 

- учествује на конференцијама за штампу поводом питања која 
су расправљана на комисији.

Председник може да ограничи време за дискусије, као и да пре-
дузме друге мере у циљу обезбеђивања неометаног тока састанка. 
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V - АДМИНИСТРАЦИЈА ФСС ЗАДУЖЕНА ЗА РАД КОМИСИЈА

Члан 29.
Генерални секретар ФСС, својим актом одређује особе запосле-

не у ФСС задужене за рад појединих комисија.

Особе из става 1. овог члана одговорне су за следеће:

- припрему и организацију седница комисија,

- слање позива за седнице,

- припрему и слање материјала за седнице, укључујући и днев-
ни ред,

- договор са председником комисије пре одржавања седнице,

- вођење ажурних података везаних за чланове комисије,

- вођење записника са седница комисије,

- израду одлука и других аката и њихово уредно достављање 
странама у поступку,

- вођење уредне документације везане за рад комисије и чу-
вање свих релевантних докумената у складу са одредбама Правил-
ника о канцеларијском пословању и чувању архивске грађе, 

- контакте са свим члановима комисије и давање релевантних 
података везаних за рад комисије,

- израду путних налога за чланове комисије који живе ван Бео-
града и исплату накнада за дневнице и путне трошкове

- обављање и других послова везаних за рад комисија по нало-
гу генералног секретара ФСС.
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Члан 30.

Администрација ФСС (надлежни радник), дужна  је да сачини 
записник са седнице најкасније у року од 5 (пет) дана од дана одр-
жавања седнице и да исти достави председнику комисије на евенту-
алну корекцију.

Записник са седнице обавезно садржи следеће елементе:

 - датум, место и време одржавања седнице

 - присутни чланови комисије и други позвани на седницу, уз 
навођење одсутних чланова,

 - усвојени дневни ред,

 - дискусије и коментари присутних, који су од значаја за доно-
шење одлуке-закључка, 

 - тачан опис донете одлуке-закључка, са навођењем резулта-
та гласања,

 - навођење задужених особа за спровођење одређених зада-
така, са роковима извршења,

 - време завршетка седнице,

 - потписи председника комисије и записничара.

Одлуке које су усвојене на седници комисије достављају се за-
интересованим странама у року од 5 (пет) дана дана одржавања 
седнице.

У хитним случајевима, када су закључци и друге одлуке комиси-
је, важне за рад других органа и тела ФСС, исти се одмах доста-
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вљају генералном секретару ФСС, уз предходни потпис председни-
ка комисије.

Председник комисије, одмах по завршетку седнице, усмено оба-
вештава генералног секретара о резултатима рада комисије на тој 
седници.

Потписани записник са седнице доставља се генералном секре-
тару-заменику генералног секретара и  архиви Савеза, а један при-
мерак чува радник задужен за рад комисије.

VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Члан 32.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о на-
длежностима и раду комисија и других тела Извршног одбора 
Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 
број  I/2009).

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни одбор Фудбалског савеза 
Србије на седници одржаној 15. јуна 2017. године, донео је 

О  Д  Л  У  К  У

О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ 
НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И КУПА 

СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018. 

Члан 1. 

Дужност делегата ФС Србије на утакмицама Супер лиге, Прве 
лиге „Србија“ и завршног дела Купа Србије, може обављати фудбал-
ски радник који се налази на листи делегата ФС Србије,  коју утврђује 
Извршни одбор ФС Србије.

Члан 2.

На листи делегата ФС Србије може се налазити фудбалски рад-
ник који испуњава следеће услове: 

• да поседује одговарајуће искуство и ужива углед у фудбалској 
организацији;

• да је упознат са прописима фудбалске организације, а посеб-
но са одредбама Правила фудбалске игре, Правилника о фудбал-
ским такмичењима, Пропозиција такмичења за првенство Супер 
лиге и Прве лиге „Србија“ у фудбалу, Пропозиција завршног дела за 
Фудбалски куп Србије, Правилника о безбедности и сигурности на 
фудбалским утакмицама и Упутства за рад делегата ФСС;
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• да је здравствено способан за обављање дужности делегата;

• да се не налази на листи делегата или посматрача на утакми-
цама било ког другог степена такмичења; 

• да је обављао функцију делегата на непосредно нижем степе-
ну такмичења;

• да је положио тест провере знања за обављање дужности 
делегата.

Члан 3.

Листа делегата ФС Србије има укупно 32 делегата, међу којима 
се налазе фудбалски радници увршћени по предлозима терито-
ријалних савеза, према следећој структури: 

• ФС Региона источне Србије (5)

• ФС Региона западне Србије (5)

• Фудбалски савез Војводине (5)

• Фудбалски савез Косова и Метохије (1)

• Фудбалски савез Београда (5). 

Извршни одбор ФС Србије посебном одлуком на предлог пред-
седника и генералног секретара ФС Србије, увршћује на листу деле-
гата ФС Србије 11 истакнутих фудбалских радника, како би се листа 
делегата попунила до укупног броја од 32 делегата.
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Члан 4.

 Делегати који су чланови клубова а налазе се на  листи делега-
та, не могу обављати дужност делегата на утакмицама лиге у којој 
се такмиче клубови чији су они чланови.  

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни одбор Фудбалског савеза 
Србије на седници одржаној 15. јуна 2017. године, донео је 

О  Д  Л  У  К  У

О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА НА 
УТАКМИЦАМА ЛИГАМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА, СУПЕР И 

ПРВЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ И ПРВЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018

Члан 1.

Овом одлуком регулише се начин формирања листе делегата на 
утакмицама лига млађих категорија, Супер и Прве лиге за жене и 
Прве и Друге Футсал лиге.

Дужност делегата на утакмицама из става 1. овог члана могу 
обављати фудбалски радници који се налазе на конкретној листи, а 
коју утврђује Извршни одбор ФС Србије.

Члан 2.

На листама делегата из члана 1. ове одлуке могу се налазити 
фудбалски радници који поседују одговарајуће искуство и позна-
вање фудбалских прописа (пропозиција такмичења, Правилника о 
фудбалским такмичењима, Правилника о безбедности и сигурности 
и Правила фудбалске игре).
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Како би се конкретно лице нашло на листама делегата из члана 
1. ове одлуке неопходно је да положи одговарајући тест провере 
знања за обављање дужности делегата у одговарајућој лиги.

Члан 3.

Делегате из члана 1. ове одлуке предлажу територијални 
фудбалски савези (ФС Војводине, ФС региона Западне Србије, ФС 
региона Источне Србије, ФС Београда).

Територијални фудбалски савези ће приликом предлагања деле-
гата водити рачуна о правичној заступљености свих структура 
спортских радника, као и о трошковима који ће уследити ангажо-
вањем делегата у обављању њихових функција.

Сваки савез из става 1, овог члана има право да предложи деле-
гате за поједину листу, сразмерно броју клубова са његове терито-
рије који се такмиче у конкретној лиги и то у односу 1:1 (на сваки 
клуб може се кандидовати максимално један делегат).

Коначну листу делегата за такмичења из члана 1. ове одлуке 
усваја Извршни одбор ФСС.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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У  П  У  Т  С  Т  В  О

ЗА РАД ДЕЛЕГАТА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ НА 
УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 

ИЗАВРШНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП 
СРБИЈЕ
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС “Фудбал“, ванредни број 18/2016), Извршни одбор ФСС 
на седници одржаној  15.06.2017. године, донео је 

У П У Т С Т В О

ЗА РАД ДЕЛЕГАТА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
НАУТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ И 
ЗАВРШНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП 

СРБИЈЕ

УВОД

Укључујући се у савремене европске и светске токове и Фудбал-
ски савез Србије (у даљем тексту: ФСС), жели да унапреди многе 
сегменте рада који су везани за успешну организацију и ток фудбал-
ске игре на стадионима у Србији. ФСС, као и други национални 
фудбалски савези који су чланови УЕФА, настоји да кроз свој цело-
купни рад буде савремена организација, са прецизно утврђеним 
правилима понашања и деловања. Савремени фудбал, нарочито 
врхунски, захтева високи ниво професионализма и знања, што зна-
чи да импровизацијама у таквој организацији рада једноставно неће 
бити места. Са тих разлога ФСС жели да унапреди рад својих служ-
би и службених лица и да их, колико је више могуће, приближи стан-
дардима УЕФА.

Делегатска функција у савременом фудбалу има изузетно место 
и од великог је значаја за успешно функционисање организације 
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једне фудбалске утакмице. Зато ФСС жели да осигура да делегати 
и делегатска функција у српском фудбалу још више добију на зна-
чају и да се унапреди њихова ефикасност. Прво Упутство за рад 
делегата ФСС на утакмицама Супер лиге, Прве лиге Србије и за-
вршног дела такмичења за фудбалски Куп Србије донето је на сед-
ници Извршног одбора ФСС 27. јуна 2012. године, што значи да је 
примена почела од сезоне 2012/2013. Показало се да Упутство 
представља значајан документ, чија садржина је од велике помоћи 
делегатима у вршењу ове одговорне функције у систему фудбалског 
спорта у Србији. У такмичењу Супер и Прве лиге, као и у завршном 
такмичењу за Куп Србије, а према садашњем систему такмичења 
одиграће се 574 утакмица. То је велики број, а међу њима ће сигурно 
бити и утакмица високог ризика, које захтевају посебне мере, наро-
чито у безбедносно-сигурносној области. На листама делегата то-
ком протеклих сезона налазили су се многи фудбалски радници, 
који су са више или мање успеха обављали ову одговорну функцију. 
Верујемо да ће ово Упутсво свим садашњим и будућим делегатима 
помоћи у што бољој припреми за фудбалске утакмице које ће се 
играти у нашим најелитнијим такмичењима. 

Једно од главних опредељења у политици УЕФА је да на 
фудбалским утакмицама не сме бити насиља, расне и било које 
друге врсте дискриминације. Фудбалски савез Србије наравно 
потпуно подржава такву политику и зато један од главних задатака 
сваког делегата треба да буде максимално ангажовање у спро-
вођењу ових принципа. Такође, мора се настојати да се понашање 
навијача на утакмицама (нарочито „високог ризика“) поправи, а на-
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рочито да се са стадиона елиминише употреба пиротехничких сред-
става.

Ово Упутство представља допуњену и кориговану верзију Упут-
ства из 2012. године и засновано је на досадашњим искустима, као 
и новим решењима у овој области, а која су дата у одговарајућим 
документима УЕФА. 

Свим делегатима и осталим службеним лицима желимо много 
успеха у обављању предстојећих одговорних задатака.

      ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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I – ОДГОВОРНОСТ НА СТАДИОНИМА НА КОЈИМА  
          СЕ ИГРА УТАКМИЦА

Одговорност на стадионима на којима се игра утакмица подеље-
на је између разних службених лица, и то:

1. Делегат утакмице

Делегат утакмице је одговоран за надзор над целокупном орга-
низацијом утакмице и осигурава да свака утакмица протекне у скла-
ду са пропозицијама такмичења и другим правилницима ФСС, а 
нарочито актима која регулишу безбедност и сигурност унутар и из-
ван стадиона пре, за време и након завршетка утакмице. Делегат 
своју функцију обавља у име ФС Србије и као такав је надређен 
свим осталим службеним лицима на утакмици, односно има врховни 
надзор на утакмици.

Од делегата утакмице се очекује да током обављања делегатске 
дужности покаже следеће карактеристике:

- да професионално обавља своју дужност и да кроз своје де-
ловање чува углед организације коју представља-ФС Србије

- да буде отворен за сарадњу са осталим учесницима у органи-
зацији утакмице и да у обављању свог посла потенцира дијалог и 
комуникацију,

- да покаже да је главно лице на утакмици и да доноси одгова-
рајуће одлуке када је то потребно.
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2. Представник клуба домаћина који помаже делегату

Клуб домаћин је дужан да одреди компетентно лице које ће то-

ком обављања функције делегата бити стално уз њега и помоћи му 

у бољој комуникацији на стадиону.

3. Посматрач суђења

 Посматрач суђења је одговоран за оцењивање судија, а то-

ком трајања утакмице налази се на трибини, одакле има најбољи 

могући преглед догађаја на терену. 

Дужности посматрача суђења и специјалних контролора суђења 

регулисани са Правилником о судијама и суђењу ФСС.

4. Комесар за безбедност  (специјални контролор за безбед-
ност)

Комесар за безбедност ФСС, уколико је одређен да присуствује 

утакмици у својству специјалног контролора за безбедност, дужан је 

да пружи сву неопходну помоћ делегату у питањима која се тичу 

безбедности и сигурности на стадиону и око њега, као и да сарађује 

са организаторима утакмице по овим питањима. У своме раду са-

рађује са комесарима за безбедност Супер и Прве лиге, као и коме-

сарима за безбедност клубова у конкретној утакмици.

Дужности комесара за безбедност регулисане су Правилником о 

безбедности и сигурности ФСС.
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5. Судија

Судија, заједно са својим помоћницима, је овлашћен да при-
мењују Правила игре. У случају озбиљног нарушавања безбедности 
и сигурности на стадиону, може обављати консултације са делега-
том утакмице. Утакмице Супер и Прве суде четворица судија, а Су-
дијска комисија у изузетним случајевима може одредити да поједи-
не значајне утакмице суде шесторица судија.

6. Представник клуба 

Клуб је дужан да одреди званичног представника, у складу са 
одредбама Правилника о такмичењу ФСС и пропозицијама такми-
чења. 

7. Официр за медије

Официр за медије клуба домаћина одговоран је за функциона-
лан рад представника медија, односно стварање услова да предста-
вници средстава информисања пре, за време и после утакмице 
могу на оптималан начин да обављају своје професионалне функ-
ције. Организује и води конференције за штампу које се организују 
после утакмице.

8. Редари

 Клуб је дужан да за сваку утакмицу ангажује одређени број 
редара, а у складу са обавезама из Закона о спречавању насиља и 
недоличног понашања на спортским приредбама, Правилника о ли-
ценцирању клубова, Правилника о безбедности и сигурности, као и 
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одговарајућим одредбам Закона о приватном обезбеђењу.  Редари 
су задужени за очување реда, безбедности и сигурности на стади-
ону и штите учеснике утакмице, као и имовину која се налази на 
стадиону. Током обављања своје дужности морају имати одгова-
рајуће маркере исте боје, који лако могу да буду идентификовани.

9. Официр за интегритет

Службено лице ФСС које је изабрано ос стране Извршног одбо-
ра ФСС и које има централну улогу у превенцији и спречавању на-
мештања утакмица.

10. Директор стадиона

Лице које је одговорно за целокупно стање инфратруктуре на 
стадиону на коме се игра утакмица.
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II – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Делегат ФСС на утакмицама Супер и Прве лиге, као и утакмица-
ма у завршном делу Купа Србије, мора увек показивати комплетну 
објективност и неутралност и све његове акције у обављању деле-
гатске функције морају почивати на том принципу. Делегатска функ-
ција мора се обављати максимално професионално уз дијалог и 
комуникацију са свим актерима који учествују у организацији утак-
мице. Делегат је дужан да чује мишљење и других али и да доноси 
одлуке у моментима када се то од њега захтева. Он је службени 
представник ФСС на утакмицама и свој извештај подноси ФСС или 
органу коме је ФСС поверио руковођење такмичењем. Делегат на 
утакмицама делује у име ФСС, а ради што бољег обављања своје 
дужности може контактирати са Стручном службом ФСС или такми-
чарским органом коме је поверено руковођење такмичењем.

Службена лица ФСС као и сва друга службена лица клуба до-
маћина која се налазе на стадиону, подређена су делегату ФСС.

Делегат током обављања своје функције од клуба домаћина не 
сме примати никакве поклоне, изузев сувенира, као што су значке 
или заставице за знамењима клуба домаћина. Делегат од клуба до-
маћина не сме тражити бесплатне улазнице за пријатеље или чла-
нове породице.

Делегат не сме контактирати са представницима медија и дава-
ти изјаве поводом утакмице на којој је обављао службену дужност. 
Изјаве се могу дати само на основу посебних инструкција, односно 
дозвола ФСС.
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III – ДЕЛЕГИРАЊЕ

Листа делегата ФСС за одређену такмичарску сезону утврђује се 
посебном одлуком Извршног одбора ФСС. Делегирање делегата за 
поједину утакмицу врши надлежни орган ФСС или орган коме је 
ФСС поверио послове вођења такмичења. Обавештење о делеги-
рању, делегат мора добити најкасније 5 (пет) дана пред одигравање 
конкретне утакмице и то путем електронске поште или преко званич-
ног интернет сајта ФСС. Уколико није у могућности да у одређеном 
термину обави службену функцију, делегат је дужан да о томе одмах 
обавести орган који га је делегирао. Уколико због оправданих окол-
ности, делегат који је првобитно прихватио функцију, није у могућ-
ности да исту обави, дужан је да о томе одмах обавести орган који 
га је делегирао.

На почетку сваке сезоне делегати ће од стране ФСС добити све 
важеће прописе ФСС, као и друга документа,  који ће им бити неоп-
ходни за правилно обављање своје функције. Током сезоне, ФСС ће 
делегатима достављати све евентуалне измене и допуне наведених 
прописа, као и друга-нова акта која могу унапредити рад делегата. 
Сва наведена документа делегатима су доступна и на званичној 
интернет презентацији Фудбалског савеза Србије: www.fss.rs.

Делегати су дужни да  обезбеде дигиталне фото апарате, које ће 
користити током обављања делегатске функције за снимање инци-
дентних ситуација и пропуста у организацији саме утакмице.

Делегат ФСС, приликом обављања службене дужности, дужан је 
да носи акредитацију са натписом „Делегат ФСС-Сезона ______“, 
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коју ће му, пре почетка такмичења проследити ФСС. Такође, мора 
бити у оделу са  кошуљом и  једнообразном краватом ФСС. Током 
топлијег времена може се користити и сама кошуља (могу и кратки 
рукави) са краватом. Лична гардероба (капут, јакна, капа), не сме 
садржати никакве видљиве ознаке произвођача.

Током обављања делегатске функције на стадиону делегату је 
забрањено пушење.
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IV- ПРИПРЕМЕ, ПУТОВАЊЕ, ОСИГУРАЊЕ

Припреме делегата за конкретну утакмицу нарочито подразуме-
вају проучавање пропозиција такмичења и других важећих правил-
ника, као и свих других релевантних података везаних за одигра-
вање конкретне утакмице. Делегат мора имати припремљене фор-
муларе за делегатски извештај, који укључује и образац за оцену 
Фер плеја.

Делегат мора бити на стадиону где се одиграва утакмица за коју 
је делегиран, најкасније 90 минута пре почетка утакмице, односно 
када је у питању утакмица високог ризика најкасније 2 (два) сата пре 
почетка утакмице. Од места становања до места где се игра утакми-
ца мора путовати сам (без чланова породице, пријатеља и сл.)
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V – ДУЖНОСТИ НА СТАДИОНУ

1. Дужности по доласку на стадион где се одиграва утакмица

По доласку на стадион где се одиграва утакмица, делегат је ду-
жан да одмах успостави контакт са представницима клуба домаћи-
на-оранизаторима утакмице и да од њих добије сва релевантна 
обавештења која се тичу организације утакмице, а нарочито спро-
вођења одредби из Правилника о безбедности и сигурности ФСС. 
Уколико је у питању утакмица високог ризика, заједно са Комесаром 
за безбедност ФСС и представницима домаћина, одржаће краћи 
састанак где ће се проанализирати ситуација око утакмице и да ли 
су спроведени договори са састанка који је одржан у 10,00 часова.

По доласку судија и тимова на стадион најкасније  75 минута пре 
почетка утакмице), заједно са судијама и представницима клубова,  
извршиће  преглед спортске опреме (дресови, шортцеви, чарапе, 
голманске рукавице) и констатовати да ли је иста у складу са прави-
лима у тој области. Све недостатке и нерегуларности назначиће у 
свом службеном извештају (о усклађености боја дресова два тима и 
евентуалној промени појединих елемената да не би долазило до 
колизије боја, све одлуке доноси судија утакмице, а делегат може 
бити консултован).

У складу са одговарајућим прописима-пропозицијама, делегат 
ће прегледати спортске легиматиције играча и да ли имају уредне 
лекарске прегледе, лиценце тренера, обележеност-маркере служ-
бених лица на утакмици и др.
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Делегат ће заједно са судијама извршити преглед терена и свла-
чионица, као и просторија предвиђених за вршење  допинг контроле 
и медицинску негу играча и службених лица. Нарочиту пажњу треба 
посветити стању терена и ознакама, локацији медицинске службе-
носила, позицији ТВ камера, паноима за рекламирање, техничкој 
зони (ознаке, број седишта), позицији 4. судије. Све пропусте у овом 
смислу, делегат ће навести у свом делегатском извештају.

Делегат ће заједно са официром за безбедност клуба домаћина 
обићи стадион и терен и сагледати да ли су сви безбедносно-сигур-
носни елементи испуњени. Делегат треба да сагледа и начин уласка 
гледалаца на стадион, односно да ли се врше предвиђене контроле, 
одузимање опасних предмета и сл. Нарочиту пажњу треба посвети-
ти условима у сектору за навијаче гостујућег тима (долазак на ста-
дион, раздвајање, контрола улазница, претрес, пунктови за осве-
жење, санитарне просторије, излази за случај опасности и др.). У 
складу са законским одредбама, нарочито треба да провери да ли 
се на стадиону поштује забрана точења алкохолних пића. 

Делегат је дужан да оствари контакт и са представницима гос-
тујућег клуба, да сагледа да ли имају неких проблема и питања и да 
им, уколико је то у складу са прописима, помогне у решавању истих.

Делегат ће проверити услове за рад представника медија и уко-
лико има проблема, настојати да кроз контакте са представницима 
клуба домаћина та питања буду решена.

Клуб домаћин је дужан да у складу са одредбама Правилника о 
лиценцирању клубова обезбеди делегату просторију за рад-деле-
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гатску собу, која је опремљена телефоном, факсом и интернет 
везом.

2. Контакт особа на стадиону

Организатори утакмице (клуб домаћин) мора одредити контакт 
особу која ће све време бити на услузи делегату и помоћи му у оба-
вљању делегатске функције (на пример: да пренесе поруку делегата 
која ће се прочитати преко разгласа, да упозори представнике клу-
бова на техничкој клупи да их не сме бити више од 5 или да су ову 
клупу приближили на мању раздаљину од 5м од клупе за резервне 
играче (ово у случају да 4. судија није приметио ове нерегулар-
ности).

3. Специјални телефонски број

У случају да је делегат утакмице у недоумици како да поступи у 
конкретном случају која није уобичајена или када му је потребна 
било која врста информације, он увек може остварити контакт са 
представницима органа који води такмичење, односно Директором 
лиге/Комесаром за такмичење. Специјални број телефона за ову 
намену биће доступан делегатима пред почетак сваке такмичарске 
сезоне.
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VI – АКТИВНОСТИ  НА ДАН УТАКМИЦЕ

У случају да орган који води такмичање поједину утакмицу прог-

ласи утакмицом високог ризика, као и да се могу очекивати посебни 

проблеми у њеној организацији, исти орган мора заказати посебан 

састанак, на којем ће се разматрати сва организационо-техничка и 

безбедносна питања везана за конкретну утакмицу. Састанак ће се 

одржати на дан утакмице, у преподневним часовима (препоручује се 

у 10,00 часова). Поред представника оба клуба (укључујући и коме-

саре за безбедност),  састанку присуствују и комесари за безбедност 

ФСС и лиге, представници полиције, ватрогасне службе и прве по-

моћи, као и директор стадиона. Такмичарски орган, у сарадњи са 

Комесаром за безбедност, обавештава клубове о потреби одржа-

вања оваквог састанка. 

Делегат ФСС председава састанком и утврђује дневни ред. Ос-

новна сврха овог састанка је да се размене све информације које су 

од значаја за успешно организовање утакмице и да уколико постоје 

неки проблеми пронађе начин да се они превазиђу. Клуб домаћин је 

дужан да припреми што је могуће више информација за састанак. 

На састанку треба дискутовати о свим мерама које ће организатор 

утакмице предузети, а у складу са одредбама Закона о спречавању 

насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и Пра-

вилника о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама 

ФСС.
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1. Почетак утакмице

Утакмица мора почети тачно на време, како је утврђено распо-
редом такмичења, односно одлуком такмичарског органа. Само у 
случају екстремних ситуација може се разматрати одлагање утакми-
це. Почетак утакмице може се одложити само после консултација 
делегата, комаданта полиције на стадиону и судије. Последњу реч 
по овом питању даје делегат.

Ако у року од 15 минута од времена одређеног за почетак утак-
мице не наступи један тим са потребним бројем играча, судија ће 
саопштити капитену другог тима да се утакмица неће одржати. Изу-
зетно, у случају да тим није могао да наступи услед више силе, су-
дија ће сачекати и нешто дуже али притом ће водити рачуна о томе 
да ли утакмица може да се заврши на време и у регуларним усло-
вима.

2. Долазак на стадион делегата и судија

 Делегат мора бити на стадиону где се одиграва утакмица 
најкасније 90 минута  пре почетка утакмице (2 сата за утакмице ви-
соког ризика), а  судије такође најкасније 90 минута пре почетка 
утакмице.

3. Неодигравање или прекид  утакмице 

 У оваквим случајевима примењиваће се одредбе из Правил-
ника о такмичењу ФСС и пропозиција одговарајућег такмичења.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 606 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

4. Навијачи гостујућег клуба

Делегат ФСС мора од организатора утакмице добити информа-
цију на ком делу (сектору) стадиона ће се налазити навијачи гос-
тујућег клуба, колико је улазница одвојено за њихове потребе и које 
се мере предузимају да би се гарантовала њихова безбедност пре, 
за време и после утакмице. Ове информације омогућиће делегату 
да идентификује навијачке групе у случају инцидената на стадиону.

5. Продужеци на утакмици, извођење удараца са тачке за 
казнени ударац који ће одредити победника

На утакмицама где је за утврђивање победника потребно да се 
изводе  ударци са тачке за казнени ударац или да се играју проду-
жеци, примењују се одредбе одговарајућих правилника, односно 
пропозиција.

Судија одлучује  који гол ће користити за извођење удараца са 
тачке за казнени ударац (безбедносно-сигурносни разлози, стање 
терена, осветљење и сл.). У случају да оба гола задовољавају усло-
ве, одлука ће се, уз присуство капитена тимова, донети бацањем 
новчића (писмо/глава). Друго бацање новчића одредиће који ће тим 
први изводити једанаестерце.

6. Спортска опрема играча и чланова стручног штаба

Све што се односи на спортску опрему (боје, ознаке, рекламе, 
израда и сл.), делегат је дужан да провери у одговарајућим правил-
ницима ФСС и другим пратећим актима.
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Тимови морају наступати у опреми јасно различитих боја, тако 
да играчи могу бити јасно идентификовани од судије, навијача и ТВ 
гледалаца. Голмани морају наступити у опреми која је различита од 
боја тимова и опреме судија.

Клуб домаћин има право да наступа у својој основној боји, а гос-
тујући тим је дужан да то поштује. Гостујући тим је дужан да на утак-
мицу крене и са резервном опремом, како би у случају колизије боја 
и одлуке судије могао да се прилагоди ситуацији.

Клуб може наступати само у опреми коју је пријавио пре почетка 
првенства или у комбинацији боја опреме коју је пријавио органу 
који води такмичење. Уколико се у завршни део фудбалског Купа 
Србије пласира тим из нижих лига, где нема обавезу пријављивања 
опреме, договор око боја дресова обавиће орган који води такми-
чење.

Играч не сме користити опрему или носити на себи ништа што 
може представљати опасност (накит, минђуше, огрлице, прстење, 
кожне или гумене траке и сл.).

Поддрес мора бити исте боје као што је главна боја рукава на 
дресу. Подгаћице или хеланке морају бити исте боје као што је глав-
на боја шортса или као што је на најнижем делу шортса. Играчи 
једне екипе морају носити исте боје.

У складу са одобрењем из пропозиција такмичења, употреба 
електронских уређаја који служе за праћење и прикупљање инфор-
мација о перформансама играча, подлеже следећим правилима:
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 - уређаји не смеју да представљају опасност за учеснике утак-

мице,

 - да информације и подаци који се прикупљају са уређаја не 

смеју бити пренети, нити коришћени унутар техничког простора то-

ком трајања утакмице.

Клуб који жели да користи електронске уређаје из претходног 

става мора их презентовати судији најмање 75 минута пре почетка 

утакмице и тек по његовом одобрењу могу се користити за време 

утакмице.

Спортска опрема не сме да садржи било коју врсту политичких, 

верских или личних слогана, изјава или слика. Играчи не смеју да 

откривају делове опреме које носе испод обавезне опреме (дресо-

ва), а који садрже политичке, верске, личне слогане, изјаве или сли-

ке или рекламирање веће од логотипа произвођача опреме.

7. Инструкције представницима клубова

Током контаката са представницима клубова (приликом доласка 

делегата на стадион, за време кратког прегледа опреме, службени 

састанак у случају утакмице високог ризика и сл.), делегат ће затра-

жити од њих да  осигурају да се играчи и службена лица клубова 

понашају у духу фер плеја и спортски. Свако нарушавање оваквог 

понашања може произвести озбиљне дисциплинске последице по 

прекршиоце и сам клуб.
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8. Помоћ судијском тиму пре утакмице

Делегат је дужан да судијама пружи сву могућу помоћ, а која се 
креће у оквирима његове надлежности. Настојаће да се судијски тим 
припрема за утакмицу у миру и да му се на тај начин омогући неоп-
ходна концентрација. Са тих разлога предочиће организаторима 
утакмице да предузму све неопходне мере како би спречили не-
овлашћена лица да приђу свлачионици у којој су судије.

9. Место делегата на стадиону

За време утакмице делегат ФСС, мора да има обезбеђено се-
диште у ВИП ложи или у „кућици“ између две клупе за резервне иг-
раче, које ће му омогућити најбољи могући поглед на терен и остале 
делове стадиона (на утакмицама завршног дела фудбалског Купа 
Србије, позиција делегата ће зависити од тога да ли се утакмица  
игра на стадиону где се играју утакмице Супер лиге или на стадиону 
где се играју утакмице Прве и нижих лига). Делегату се саветује да 
упозна пут од ВИП ложе до судијске свлачионице и терена, како би, 
уколико за то буде потребе, на најбржи начин и без одлагања стигао 
до терена или свлачионице. 

Директор лиге (за такмичење у Супер лиги), ће приликом пос-
тупка делегирања, одредити позицију делегата на утакмици.

10. Допинг контрола

Допинг контрола може бити захтевана од стране Медицинске 
комисије ФСС или Антидопинг агенције Србије. Допинг контрола се 
не најављује и да ли ће се она обавити на конкретној утакмици, знају 
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само овлашћена лица у ФСС. Делегат на утакмици мора осигурати 
да на стадиону буде опремљена одговарајућа соба за ту намену, 
која током утакмице не сме бити коришћена за другу намену. Деле-
гат је дужан да службеном лицу које је задужено за допинг (доктору), 
пружи сву потребну помоћ и да, уколико околности на утакмици то 
дозвољавају, током полувремена буде присутан на жребу за допинг 
контролу (жребу поред доктора и делегата, присуствују и представ-
ници клубова).

11. Забелешке током утакмице

За рад делегата од апсолутно кључне важности је да током утак-
мице прави забелешке о свим важним тренуцима на утакмици, које 
ће му касније бити од помоћи приликом писања делегатског из-
вештаја. Делегатова запажања и забелешке су од изузетне важнос-
ти, нарочито у случајевима када због развоја ситуације на терену 
судија и његови помоћници, нису могли да примете шта се догодило. 
То се првенствено односи на догађаје ван терена за игру, али свака-
ко и на ситуације када се поједини прекршај играча десио иза леђа 
судије или у случају опште гужве на терену, када једно лице не може 
самостално сагледати све догађаје. 

Забелешке ће се правити о сваком инциденту током утакмице, 
укључујући и детаље као што су: време када се инцидент догодио, 
време трајања инцидента, чији навијачи су укључени у инцидент и 
број изгредника, опис природе инцидента и последице по утакмицу, 
употреба пиротехничких средстава (врста, број, где су употребљени, 
да ли је неко погођен и сл.), опис реакције редарске службе и других 
одговорних служби и др.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 611ФУДБАЛ, 15.06.2017.

Делегат ће са својом дигиталним фото апаратом направити фо-
тографије инцидентних ситуација на терену и око њега (коришћење 
пиротехнике, утрчавање гледалаца на терен, политички, расистички 
или увредљиви транспаренти, сукоби на трибинама, неспортско по-
нашање играча, оштећења на стадиону и др.) и прикључити их свом 
делегатском извештају.

12. Полувреме

Ако је стварно потребно, али само у изузетним ситуацијама, де-
легат може искористити паузу у полувремену да оде до судијске 
свлачионице и разговара са судијама о неком озбиљном инциденту 
који се десио. Начелно, делегат се не сме мешати у судијска питања 
и мора настојати да судије не омета у концентрацији за наставак 
утакмице.  Исто се односи и на разговор са  представницима оба 
клуба или са организатором утакмице. За време полувремена деле-
гат, зависно од његове процене, може остати на свом месту где је 
био током утакмице и посматрати шта се дешава на трибинама или 
отићи до свлачионице и сагледавати догађања у рестриктивном 
простору.

13. Интервјуи

Судијама који суде утакмице Супер, Прве лиге и завршног дела 
Купа Србије (као уосталом и свим другим судијама), најстрожије је 
забрањено давање било каквих интервјуа и изјава поводом догађаја 
за време утакмице. Дужност је делегата да осигура да судије немају 
проблема у спровођењу ове инструкције.
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Делегат према представницима медија треба да има резервисан 
став и забрањено му је да даје било какве коментаре у вези судија 
и њихових одлука на утакмици, као и других догађаја на утакмици.

Делегат не сме износити било какве ставове (шпекулације) о 
могућим дисциплинским казнама које могу да изрекну надлежни ор-
гани, а поводом инцидената који су се десили пре, током или после 
утакмице, нити то може наводити у свом делегатском извештају.

14. Докази

У случају посебног или одређеног озбиљног инцидента, делегат 
ће настојати да прикупи што је могуће више доказа, а који ће бити 
од значаја за каснији рад надлежних дисциплинских органа. На при-
мер, то може бити предмет којим је погођен судија, играч или друго 
службено лице (упаљач, пластична флаша, новчић и сл.). Делегат, 
такође може тражити извештај-мишљење представника полиције на 
стадиону и то прикључити свом извештају.

15. Дужности након завршетка утакмице

Након завршетка утакмице делегат неће напустити своје место у 
ВИП ложи (односно позицију на средини терена), све док се судије 
и сви играчи оба тима не буду вратили у свлачионице. Посматра се 
ситуација на терену и да ли постоји неки конфликт између играча 
или играча и судија. Зависно од атмосфере и догађаја за време 
утакмице, саветује се делегату да посматра одлазак гледалаца са 
стадиона (бар једно време), како би био сигуран да је све у реду и 
да се гледаоци безбедно разилазе.
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Након тога, делегат одлази до зоне где су свлачионице, сагледа-
ва ситуацију у том сектору и уколико је све у реду одлази у судијску 
свлачионицу и захваљује се судијама на обављеној дужности. У 
разговору са судијама сравњује-усаглашава податке о изменама 
током утакмице, додељеним жутим и црвеним картонима (и разло-
зима за њихово додељивање) и дискутује о евентуалним инциден-
тима током утакмице. Са судијским тимом може разменити мишљење 
о понашању играча и службених лица на клупи за резервне играче 
и додатној техничкој клупи, што може утицати на оцењивање разних 
елемената у вези попуњавања обрасца за фер плеј.

У случају да се после утакмице врши допинг контрола, делегат 
је дужан да доктору који врши контролу, пружи сву могућу подршку. 

Делегат затим одлази у делегатску собу, где у миру и самостално 
саставља делегатски извештај. Уз присуство представника клубова 
комплетира записник са утакмице. У делегатској соби поред делега-
та може бити и посматрач суђења, као и лица које делегат позове да 
би му дали податке који су релевантни за његов извештај. 

Делегат, такође треба да се увери да су судије и играчи оба тима 
у могућности да безбедно напусте стадион, без икаквих потешкоћа. 
Уколико у томе има неких сметњи и потешкоћа, делегат ће са орга-
низаторима утакмице настојати да направи најбољи могући аранж-
ман да се такве ситуације превазиђу.

Делегат у свом извештају апсолутно мора да наведе све инци-
денте који су се догодили пре, за време и после утакмице, као и све 
жуте и црвене картоне које је судија доделио играчима оба тима.
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Делегат је дужан да записник са утакмице пошаље на интернет 
сајт Заједнице у року од 60 минута по завршетку утакмице, а да свој 
извештај, заједно са попуњеним обрасцем за фер плеј  и записни-
ком утакмице пошаље у року од  24 часа на факс Заједнице фудбал-
ских клубова Супер лиге, Удружења фудбалских клубова Прве лиге 
Србије, односно ФСС, а оригинале ових докумената (заједно са 
другим извештајима), најкасније у року од 24 сати од завршетка 
утакмице. Сва наведена документа достављају се Директору лиге/
Комесару за такмичење, односно Такмичарској комисији ФСС.

Уколико је на стадиону дошло до озбиљних инцидената и као 
последица тога значајнијих оштећења на конструкцији стадиона, 
делегат мора и о томе сачинити детаљан извештај, који ће поспеши-
ти и додатним снимљеним фотографијама и послати их на E-mail, 
односно факс Заједнице, Удружења и ФСС. Овакви извештаји и фо-
тографије помоћи ће у поступку доношења одлука надлежних дис-
циплинских органа. 

Пре напуштања стадиона треба се захвалити организаторима 
утакмице и уколико је потребно дати им кратке препоруке за боље 
организовање будућих утакмица. 

16. Примена одредби Правилника о превенцији и спреча-
вању намештања  резултата

У складу са смерницама УЕФА и ФИФА, Фудбалски савез Србије 
се јасно определио за превентивне мере и борбу за спречавање 
намештања резултата фудбалских утакмица. Овај Правилник обја-
вљен је у Службеном листу ФСС „Фудбал“, број 12/2013 и има за 
циљ заштиту интегритета фудбала, са јасно предвиђеним мерама 
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које треба предузимати у циљу спречавања ове негативне појаве. 
Активну улогу у овом процесу имају и делегати ФСС.

Официр за интегритет ФСС, који се као надлежни орган ФСС 
бави свим питањима у вези са овом проблематиком, може достави-
ти обавештење службеним лицима (делегат и судије) и играчима 
лично или преко делегата утакмице, уколико постоји оправдани ос-
нов сумње да је утакмица намештена. Достава обавештења може 
бити путем телефонских и електронских комуникација или лично. 
Официр за интегритет ће  делегата утакмице  упознати  са свим 
чињеницама са којима тренутно располаже. Официр за интегритет 
ће у случају озбиљне сумње око намештања резултата, обавестити 
делегата да поред уобичајених дужности, нарочито обрати пажњу 
на: 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. 

Делегат може од стране Официра за интегритет, који у току про-
вере кредибилитета информације које је добио у вези могућег на-
мештања резултата конкретне утакмице, проценио да је сумња 
веома озбиљна, добити инструкцију  да званичнике клуба обавести 
да има важну поруку за екипе. Након добијеног обавештења, а 
најкасније 10 минута пре почетка утакмице делегат одлази у свла-
чионице и судији и судијама чита следећи текст: 
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„Моје име је ____________________ и на данашњој утакмици 
ја обављам дужност званичног делегата утакмице за 
__________________ (назив степена такмичења) и посетићу 
свлачионице судија и обеју екипа како бих прочитао важну по-
руку ФСС. Официр за интегритет је дошао до сазнања да ће 
можда бити неких непоштених активности да би се утицало на 
исход данашње утакмице. У овој фази нико се лично не опту-
жује, и неће бити коментара о сумњама. Само вас обавештава-
мо да је ова утакмица под специјалним посматрањем директно 
од стране ФСС. Надамо се да ће се утакмица одиграти у правом 
духу фер плеја од стране свих страна-учесника. У овом тренут-
ку не могу да дајем било какве друге коментаре. После утакми-
це ја ћу припремити извештај и Официр за интегритет ФСС ће 
проценити ситуацију. Хвала на пажњи.“ 

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

Делегат спорне утакмице дужан је да у најкраћем могућем року 
после утакмице састави извештај са прецизним освртом и поја-
шњењем свих догађаја, који би могли да потврде или оповргну 
сумњу у намештање утакмице и да га достави Официру за интегри-
тет.

Дужност делегата ФСС је да добро проучи Правилник о превен-
цији и спречавању намештања утакмица, како би се на прави начин 
упознао са овом изузетно значајном проблематиком.
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VII - ДЕЛЕГАТСКИ ИЗВЕШТАЈ

Делегатски извештај, да би био од користи надлежним органима 
који воде такмичење и другим органима ФСС, мора да буде детаљан 
и да садржи елементе који се односе на организацију утакмице, пи-
тања у вези са безбедношћу и сигурношћу, стања инфраструктуре 
на стадиону, понашању играча и службених лица, понашању публи-
ке и свим инцидентима који су се десили пре, за време и након за-
вршетка утакмице. Наводи у делегатском извештају су од суштин-
ског значаја за евентуално покретање дисциплинског поступка, као 
и касније изрицање дисциплинских мера и зато извештај мора бити 
детаљан, прецизан и објективан.

Делегатски извештај доставља се на обрасцу, који прописује на-
длежни орган ФСС.

Делегатски извештај, поред општих података (имена тимова, ре-
зултата, стадиона где се игра утакмица, броја гледалаца, да ли је 
било ТВ преноса и др.), мора садржати следеће елементе:

1. Инциденти у вези са сигурношћу и безбедношћу

- да ли све прошло без проблема.

- да ли је неко од навијача ухапшен,

- да ли је било инцидената у околини стадиона,

- да ли је било фалсифиовања улазница или неовлашћених 
улазака на стадион,

- да ли су и у случају да је улаз на стадион био бесплатан, 
штампане улазнице које су се преузимале на благајнама стадиона.
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2. Понашање публике/навијача

- пиротехника/бачени предмети на терен/туче на трибинама/
улазак навијача на терен/расистичко понашање/политички и ув-
редљиви транспаренти,

- чији навијачи (ког тима) су правили инциденте,

- природа прекршаја са следећим детаљима:

а) Пиротехника

- колико,

- у које време,

- тип пиротехнике (бенгалска ватра, димна бомба, петарда, 
бакља, „топовски удар“, ракета и др.),

- са ког дела гледалишта је направљен прекршај,

- где је пиротехничко средство бачено (да ли је остало у оквиру 
трибина или је улетело на терен,

- да ли је неко од играча или службених лица погођен и какве су 
биле  последице,

- шта је изазвало овакво понашање гледалаца,

б) Упад гледалаца на унутрашњи део стадиона (терен, атлет-
ску стазу)

- да ли је то био изолован случај,

- трајање упада, број особа који су утрчали на терен, чији су то 
били навијачи и др.,

- шта је изазвало овакво понашање гледалаца,
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- са ког сектора стадиона су навијачи утрчали на терен,

- понашање редарске службе и службе обезбеђења током 
трајања инцидента,

в) Насиље

- сукоби/туче између навијача,

- број особа који је био укључен у овакав тип инцидента,

- на ком делу стадиона се десио сукоб и чији су то навијачи били,

- да ли су током сукоба бацани разни предмети (упаљачи, ка-
мење, столице и сл.),

- да ли је било напада на играче и службена лица,

- последице.

г) Расистичко понашање и транспарети са политичким садр-
жајем

- која врста расистичког понашања (расистички транспаренти и 
ознаке, заставе, имитирање „мајмунског говора“ и сл.),

- која врста политичких транспарената са навођењем текста,

- број особа који је био укључен у ову врсту инцидената,

- трајање и чији навијачи су били укључени у овакав вид пона-
шања,

- реакција представника организатора утакмице и службених ли-
ца да би се прекинуло овакво понашање (упозорења преко разгласа 
на стадиону, интервенција комесара за безбедност и редарске служ-
бе и др.)
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д) Организација безбедности и сигурности на стадиону

- да ли је улазак гледалаца на стадион и контрола улазница била 
добро организована,

- да ли је на стадиону био довољан број редара, представника 
обезбеђења и полиције,

- да ли је систем издавања свих врста акредитација за утакмицу 
добро функционисао.

ђ) Понашање тимова (играча и службених лица)

- да ли је било неких озбиљних-неприхватљивих понашања-ин-
цидената,

- како су се понашали резервни играчи и представници стручних 
штабова на клупи за резервне играче и „техничком простору“, као и 
службена лица на „додатној техничкој клупи“-5 места.

е) Организација утакмице

- да ли је било пропуста и које области се могу унапредити у 
будућим утакмицама,

- стање терена.

ж) Услови на стадиону

- инфраструктура,

- да ли постоје седишта без наслона, и да ли седишта и редови 
нумерисани,

- стање санитарних објеката (да ли постоје и у сектору за гос-
тујуће навијаче, за жене),
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- стање и величина свлачионица за играче и судије,

- пунктови за освежење,

- области које би требало унапредити.

з) Услови за рад представника медија

- дати оцену и навести шта треба унапредити у тој области.

Делегат у свом извештају прецизно евидентира добијене 
жуте и црвене картоне на утакмици, и то:

- презиме и име играча који је добио картон,

- број на дресу играча који је добио картон,

- врсту картона

- у ком минуту тока утакмице је картон додељен,

- разлог за доделу картона:

а) неспортско понашање као што су мањи фаул, опасна игра или 
држање  противника за дрес или било који део тела. намерно иг-
рање руком, вучење, гурање, шутирање лопте након звиждука су-
дије и др.

б) показивање неслагања са одлуком судије речима или делом 
или покретима (критиковање одлука, протествовање),

в) учестано кршење Правила фудбалске игре,

г) одуговлачење с наставком игре игре,

д) непоштовање потребне удаљености код наставка игре из-
вођењем корнера или слободног ударца,
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ђ) улазак или поновни улазак на терен или напуштање терена 
без одобрења судије,

е) симулирање

ж) тежи облик фаула, као што је примена прекомерне силе или 
насилног понашања (опасност за безбедност противника, груб старт, 
саплитање),

з) пљување противника или неке друге особе, 

и) онемогућавање противничке екипе да постигне погодак или 
онемогућавање очигледне прилике за постизање поготка намерним 
играњем лопте руком,

ј) онемогућавање противника који се креће према супротном го-
лу у очигледној прилици за постизање поготка, тиме што је начињен 
прекршај који се кажњава слободним ударцем или казненим удар-
цем,

к) коришћење уврељивих, погрдних или простих речи или пока-
зивање таквих гестова вулгарног говора и некултурне гестикуклације 
према противнику, службеним лицима или публици

л) друга опомена добијена на истој утакмици. 
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VIII – ЗАПИСНИК СА УТАКМИЦЕ

Поред извештаја, за сваку утакмицу делегат је дужан да сачини 
записник. Записник се саставља на прописаном формулару, чију 
форму утврђује надлежни орган ФСС, односно Комесар за такми-
чење. Клуб домаћин дужан је да делегату обезбеди формулар запи-
сника. Делегат, заједно са судијама и представницима клубова, ду-
жан је да се стара о правилном уношењу података у записник утак-
мице. Записник се сачињава одмах по завршетку утакмице. По по-
пуњавају записника, исти се потписује од стране делегата, судије и 
представника клубова.

Начин састављања записника утврђен је Правилником о такми-
чењу ФСС.
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IX - ИЗВЕШТАЈ О ФЕР ПЛЕЈУ

Поред основног извештаја, делегат је дужан да да и извештај о 
Фер плеју, који се даје на обрасцу за оцену Фер плеја. Образац је 
урађен на основу Правилника о Фер плеју Фудбалског савеза Ср-
бије. Од изузетне је важности да овај образац буде детаљно, 
исправно и објективно попуњен, јер се клубу чији су се играчи, служ-
бена лица и навијачи најбоље понашали током такмичарске сезоне, 
додељује одговарајуће признање. Делегат приликом попуњавања 
обрасца може консултовати остала службена лица на утакмици и 
чути њихова мишљења.

Универзални принципи Фер плеја морају се стално пропагирати 
и вредновати и зато је стални задатак свих чланова ФСС да инте-
зивно раде на унапређењу стања у овој области, јер ће се на тај 
начин најбоље популарисати спортски дух и спортско понашање 
свих актера фудбалске игре.
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X – СТАДИОН

Информације које следе помоћи ће делегату да на стадиону оба-
ви све захтеване-потребне дужности.

1. Документа

Поред релевантних докумената за саму утакмицу, делегат ће 
добити и важећи упитник за стадион који је у питању, а који ће му 
омогућити да добије све важне информације везане за објекат који 
је у питању.

У вези овога треба поштовати информације које су садржане у 
упитнику за стадион, као и одредбе Правилника ФСС о безбедности 
и сигурности. Од делегата се изричито захтева да осигура пошто-
вање ових прописа и њихову имплементацију на стадиону где се 
игра утакмица. Делегат треба да упозори организаторе утакмице на 
евентуално нарушавање ових прописа, да настоји да их заједно са 
њима исправи и да све неправилности наведе у свом извештају.

2. Правила за седећа места

 Ускладу са Правилнком о лиценцирању клубова за такми-
чење у Супер лиги, стадион на коме се играју утакмице овог такми-
чења мора да има минимум 3.000 седећих места. Уколико на стади-
ону има простора за још гледалаца, а нема седећих места, онда се 
на простор за стајаћа места може пустити највише онолико гледала-
ца колико би ту могло да буде уграђено столица. 
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3. Терен за игру

Организатори утакмице су одговорни да обезбеде да терен за 
игру буде припремљен у складу са Правилима игре. Судија је поје-
диначно одговоран да се Правила игре поштују, укључујући и одред-
бе које се односе на терен за игру и друге инсталације. Заједно са 
делегатом, судије ће после прегледа спортске опреме, обићи терен 
за игру и уколико се констатују неке нправилности, предузеће мере 
да се оне исправе. У сваком случају морају се предузети све распо-
ложиве мере да се утакмица одигра у духу Правила игре.

Максимална ширина линија које обелажавају ивице терена, као 
и друге линије унутар терена може бити 12 цм. Најважније је да гол 
линија мора бити исте ширине као што је ширина конструкције гола.

Конструкција гола мора бити беле боје са димензијама 7,32 цм 
(ширина) и 2,44 цм (висина).

4. Осветљење

Уколико се игра ноћна утакмица, делегат ће са организаторима 
утакмице проверити исправност уређаја за осветљење и упознати 
се са мерама које могу бити предузете уколико дође до квара на 
уређајима или нестанка електричне енергије.

5. Привремене (монтажне) трибине

Коришћење монтажних трибина на свим утакмицама Супер и 
Прве лиге (као и утакмицама завршног дела такмичења за Куп Ср-
бије), подлеже правилима УЕФА у овој области и у принципу је  
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забрањено. Уколико на стадиону постоје такве трибине, за време 
горе наведених утакмица исте не могу бити коришћене, тј. остају 
затворене за гледаоце или било какву другу употребу. 

Под привременим трибинама сматрају се оне трибине које по 
својству свог материјала, дизајну и конструкцији, јасно указују да ће 
им употреба бити на ограничени временски период и које нису фи-
ксиране за адекватну основу која може да поднесе терет, што све 
јасно указује да немају својство сталне инсталације. Као пример 
привремених трибина, чије коришћење се не сме дозволити, на-
вешћемо оне које су у основи структуре скела, оне које могу бити 
предмет неовлашћеног склањања или мењања, које нису довољно 
јаке да се одупру штети која настане случајно (временски услови, 
кретање масе и сл,), оне које су подигнуте у кратком периоду да би 
се повећао капацитет стадиона за неку уакмицу у горе наведеним 
такмичењима.

6. Опште стање стадиона

 Делегат ће у свом извештају дати и податке о стању стадиона 
на коме се игра утакмица (да ли су трибине и столице очишћене, 
стање санитарних просторија, пунктови за освежење, конфор гледа-
лаца, организација продаје улазница и сл.). Делегат ће организатору 
утакмице скренути пажњу на евентуалне недостатке и уколико је 
могуће, наложити да се исти исправе пре почетка утакмице. У сва-
ком случају извештај делегата по овим питањима, послужиће на-
длежним органима који воде такмичење, да од управе стадиона, 
односно клуба који ту игра утакмице као домаћин, траже испра-
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вљање уочених недостатака и довођење у склад са захтеваним 
стандардима.

7. Медицинска нега

Делегат ће нарочиту пажњу обратити на опремљеност медицин-
ске собе за негу играча и службених лица, као и да ли су на стади-
ону предузете друге мере медицинске заштите.
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XI – УЛАЗНИЦЕ

Сваки посетилац фудбалске утакмице мора поседовати важећу 
улазницу. 

У такмичењу Супер лиге (као и у Куп утакмицама), где је пропи-
сано да стадион на коме се игра утакмица мора да има 3.000 се-
дећих места, улазнице за седећа места морају имати нумерацију, тј. 
тачно одређену страну, сектор, ред и седиште на трибини. Улазнице 
за делове стадиона на којима нема седећих места морају имати на-
значену страну стадиона и сектор.

Цене улазница морају бити исте за све навијаче, односно  не сме 
се правити разлика у цени између улазница за домаће и гостујуће 
навијаче. 

У складу са одредбама Правилника  безбедности и сигурности 
ФСС на улазницама се морају налазити и све информације које њи-
ховим власницима могу бити од помоћи (назив такмичења, називи 
екипа, име стадиона, датум одигравања и почетак утакмице). На 
полеђини улазница, уз план стадиона са ознакама сектора и прила-
за, дају се најважнија обавештења о правилима на стадиону (забра-
на алкохолних пића, уношење опасних предмета, процедура претре-
са гледалаца и др.).

У складу са прописима УЕФА и ФСС навијачима гостујућег тима 
мора се обезбедити минимум 5% улазница од капацитета стадиона 
и то на делу стадиона који је јасно одељен од делова стадиона на 
којима се налазе навијачи домаћег тима. За потребе руководства 
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противничког тима клуб домаћин је дужан да обезбеди најмање 10 
места у ВИП ложи. 

Све неправилности у вези горе изнетог делегат је дужан да на-
веде у свом извештају. 
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XII – ХИТНА СИТУАЦИЈА ЗБОГ ИНЦИДЕНАТА НА СТАДИОНУ

У случају озбиљног хитног случаја, односно инцидената разне 
врсте на утакмици, на стадиону, на локацији где се налази контрол-
на соба (за утакмице Супер лиге) или на другом договореном месту 
(за утакмице Прве лиге Србије), састаће се група за везу. Ову групу 
дужан је да оснује организатор утакмице и у њој се налазе: шеф 
полицијских снага на стадиону, комесари за безбедност домаћег и 
гостујућег тима, специјални контролор за безбедност (ако је прису-
тан на утакмици), директор стадиона, представник медицинске 
службе и делегат утакмице.

Обавештење о састанку биће дато преко разгласа на стадиону и 
сва лица из претходног става дужна су да одмах дођу на договорено 
место. Делегат утакмице  води састанак и координира активности на 
елиминисању инцидената на стадиону. 
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XIII - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

1. Заставе

На стадионима где се играју утакмице Супер, Прве лиге и заврш-
ног дела Купа Србије морају постојати јарболи, на којима ће у усло-
вима домаћих такмичења обавезно бити истакнуте заставе Репу-
блике Србије и ФСС. Заставу ФСС клубовима доставља ФСС. Клуб 
домаћин може истаћи и своју заставу.

Имајући у виду прописе УЕФА препоручује се да стадиони имају 
пет јарбола.

Непоштовање истицања застава делегат ће навести у свом из-
вештају.

2. ТВ камере око   терена за игру

ТВ инсталације око терена за игру не смеју представљати било 
какву опасност за играче, судије и гледаоце. Положај камера не сме 
ометати видик са клупе за резервне играче и положаја 4. судије, а 
такође не сме опструисати поглед гледалаца на све делове терена.

Судија и делегат могу захтевати да се промени положај делова 
ТВ опреме који могу да представљају опасност за учеснике утакми-
це. Уколико је потребно, ТВ екипи може се пружити одговарајућа 
заштита са редарима, који ће штитити простор где се они налазе.

Позиција репортера на нивоу терена за игру (2 особе), такође 
мора бити лоцирана тако да не омета функционисање службених 
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лица на утакмици, а додатне позиције могу се налазити иза оба го-
ла.

3. Позиција представника медија око терена за игру

У принципу, након уласка тимова на терен пред почетак утакми-
це и постројавања на средини терена, фотографи требају да буду 
лоцирани иза паноа са рекламама и да одатле сликају играче и су-
дије. Током утакмице не могу мењати своју позицију, а то им је доз-
вољено само током полувремена.

Представници писаних медија и ТВ и радио коментатори налазе 
на за то предвиђеним позицијама на главној трибини.

4. Поливање терена

У складу са пропозицијама такмичења поливање терена мора 
бити завршено 60 минута пре почетка утакмице. У случају да се тра-
жи додатно поливање терена, оно се може обавити у интервалу 10-
5 минута пре почетка утакмице, односно у полувремену (најдуже 5 
минута). За додатно поливање терена потребно је да се о томе 
сложе оба клуба и судија утакмице.

Дужност делегата је да најкасније 60 минута пре почетка утакми-
це, уз сагласност три стране: домаћег тима, гостујућег тима и судије, 
обезбеди да се поливање терена обави у договореним терминима и 
на свим деловима терена равномерно.

Клуб домаћин одговоран је за поливање терена у складу са про-
позицијама и договора три стране. Делегат је дужан да сваку непра-
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вилност у спровођењу правила поливања терена наведе у свом из-
вештају.

5. Висина траве

Уколико уз консултацију са судијом буде установљено да висина 
траве на терену за игру није оптимална (максимално 3,00 цм), деле-
гат ће то навести у свом извештају, како би се таква ситуација ели-
минисала за следећу утакмицу. 

Уколико се на дан утакмице у преподневним сатима одржава 
организациони састанак (утакмица високог ризика) и уколико се кон-
статује да висина траве на стадиону прелази 3,00 сантиметра, деле-
гат ће наложити клубу домаћину да изврши „шишање“ траве до 
прописане висине.

6. Загревање пред почетак утакмице

Загревање играча оба тима пред почетак утакмице, не може 
трајати дуже од 35 минута и мора бити завршено 10 минута пред 
почетак утакмице. Загревање се обавља на терену на коме ће се 
одиграти утакмица. Судија може донети одлуку да се загревање 
пред утакмицу не обави на главном терену, у случају да такво загре-
вање може озбиљно оштетити терен (у случају временских непогода 
и сл.). У том случају организатор утакмице мора омогућити други 
прикладан терен за загревање, који се налази у непосредној близи-
ни главног терена.
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7. Маскота клуба

Током активности пред почетак утакмице, клуб домаћин може на 
простор око терена за игру ангажовати појављивање маскоте клуба. 
Маскота клуба највише може бити у висини/величини нормалне осо-
бе. Маскота може бити видљива пре утакмице, за време полувреме-
на и после утакмице и за то време не сме улазити на терен и техни-
чки простор. За време трајања утакмице мора се повући у унутра-
шњост стадиона.

8. Скупљачи лопти

У случају када лопта напусти терен за игру, мора се што пре 
вратити играчима, тако да прекид утакмице буде што краћи. У ту 
сврху клуб домаћин је дужан да ангажује скупљаче лопти (дечаке/
девојчице), који ће током утакмице заузети своја места око терена 
(уобичајено 10-12 позиција). Скупљачи лопти морају да буду едуко-
вани за ту дужност и да имају исти начин понашања када лопту до-
дају играчима домаћег или гостујућег тима (без одуговлачења у 
предаји лопте, погрешно достављање и др.).

За утакмице Супер, Прве лиге и завршног дела Купа Србије при-
мењиваће се систем са једном или више лопти, што зависи од кон-
фигурације стадиона и од тога шта клуб домаћин уобичајено чини 
на својим утакмицама. Уколико постоји сумња у функционалност 
предложеног система, коначну одлуку ће донети судија утакмице. У 
случају да се утакмица игра са једном лоптом, код 4. судије ће се 
налазити још две лопте. И у случају да се утакмица игра са више 
лопти, једна од лопти мора се налазити код 4. судије.
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У случају да клуб домаћин није обезбеди довољан број скупља-
ча лопти делегат може захтевати повећање њиховог броја.

Скупљачи лопти морају бити једнообразно обучени.

Неадекватно понашање скупљача лопти делегат је дужан да 
спомене у свом извештају и да након завршетка утакмице о томе 
усмено обавести представнике клуба домаћина.

9. Пратиоци играча

Приликом изласка на терен пред почетак утакмице, играчи могу 
имати пратиоце-децу млађег узраста (препоручује се висина до 
140цм). У том случају обе екипе морају имати пратиоце. Деца не 
могу носити мајице са рекламама одређених производа или спонзо-
ра, а евентуални  текст поруке на мајицама (нпр. хуманитарна ак-
ција и сл.), мора да добије сагласност делегата.

10. Процедура руковања/химна/музика/саопштења преко 
разгласа

Када играчи и судије излазе на терен пред почетак утакмице, 
постројавају се на центру терена, 5-10 м од аут линије. У принципу 
клуб домаћин се поставља лево, а гостујући десно (гледано са цен-
тралне трибине).  Гостујући тим креће да се рукује са судијама, па 
домаћим тимом, а затим домаћи тим са судијама.

Током одређених утакмица - финална утакмица Купа Србије, 
свира се национална химна, током које играчи стоје као у формацији 
пред руковање.
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Приликом изласка играча на терен може се користити музика 
која је специфична за домаћи тим и његове навијаче, а исто у 
краћем облику може се користити приликом постизања гола за до-
маћи тим. За време трајања игре не сме се емитовати никаква му-
зика.

Преко разгласа се могу емитовати разне поруке (поруке добро-
дошлице за гостујуће навијаче, упозорења навијачима да прекину са 
коришћењем пиротехнике и сл.).

У случају горе наведених принципа делегат има право да скрене 
пажњу клубу домаћину да прекине са некоректним понашањем. Све 
некоректности делегат је дужан да наведе у свом извештају.

11. Коришћење великог екрана/семафора

Велики екран који може бити инсталиран на стадиону користи се 
као семафор за показивање времена и резултата утакмице, као и за 
давање важних порука гледаоцима и рекламне сврхе.

Директан ток утакмице  може се преносити преко ових екрана. 
Поновљени снимци могу се користити само у случају када је лопта 
ван игре, за време полувремена и после завршетка утакмице. У том 
случају морају се поштовати следећа птравила:

- поновљени снимци не смеју имати утицај на ток утакмице,

- не смеју се приказивати евентуалне спорне ситуације које би 
могле да доведу до нереда на трибинама међу навијачима (нпр. 
дискутабилна ситуација око недосуђеног/досуђеног казненог ударца 
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са 11 метара, признат/непризнат гол, офсајд, искључење играча и 
сл.),

- не сме довести у сумњу ауторитет или интегритет било ког 
службеног лица на утакмици или играча.

Клуб домаћин је дужан да обезбеди стручно лице које ће водити 
рачуна да се на великом екрану појављију само дозвољени садр-
жаји.

На великим екранима/семафорима када се региструје колико је 
времена протекло од почетка утакмице, мора се водити рачуна да 
време буде заустављено после 45 минута, односно 90 минута, након 
стављања сата у покрет. Такође о овоме се мора водити рачуна при-
ликом играња продужетака (2 х 15 минута).

Делегат је дужан да све некоректности у коришћењу великог ек-
рана наведе у свом извештају.

12. Предигра/други догађаји пред почетак утакмице

У принципу предигре на утакмицама или други забавни садржаји 
могу се дозволити само у случају да не нарушавају квалитет терена 
или да немају други негативан ефекат на утакмицу. Одлуке о пре-
диграма на утакмицама Супер и Прве лиге и Купа Србије у начелу 
доноси такмичарски орган. Сви догађаји пред почетак утакмице не 
смеју нарушити договорени почетак утакмице.

Догађаји који претходе утакмици не смеју имати било какав по-
литички садржај или такав карактер да доведу навијаче у сукобе.
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Овакви догађаји могу се одржавати и током полувремена али 
никако не смеју ометати загревање резервних играча на терену. 

Употреба пиротехнике аполутно није дозвољена. Ватромет се 
може организовати ван простора стадиона (а да буде видљив на 
стадиону), само уз претходну сагласност надлежног државног орга-
на и такмичарског органа Заједнице, Удружења или ФСС.

Клуб домаћин је одговоран за организацију свих горе наведених 
догађаја, а све неправилности делегат ће регистровати у свом из-
вештају.

13. Минут ћутања

Државни орган или ФСС може наложити да се пред почетак утак-
мице одржи минут ћутања. Такође, клуб домаћин може упутити ор-
гану који води такмичење захтев да се одржи минут ћутања пос-
већен истакнутом члану тог клуба (бивши фудбалер, функционер и 
сл.). Надлежни такмичарски орган писмено ће одговорити клубу који 
је поднео захтев за минутом ћутања.

У случају да се непосредно пред утакмицу клуб обрати делегату 
са захтевом за минутом ћутања, делегат ће контактирати специјал-
ни телефонски број и од надлежног представника ФСС или такми-
чарског органа добити  или не  сагласност за ово.

Делегат је дужан да са одлуком у вези минута ћутања правовре-
мено обавести све учеснике утакмице и да их упозна са уобичајеном 
процедуром у таквим ситуацијама (22 играча и 3/5 судија стоје око 
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круга на центру игралишта). Преко разгласа спикер позива све учес-
нике утакмице да се ода почаст одређеној особи/особама.

Играчи клубова/клуба могу носити и црни флор на рукаву, као 
одавање почасти преминулом/преминулим, што такође подлеже 
одобрењу делегата, односно надлежног такмичарског органа.

Све горе наведене активности не смеју утицати на правовреме-
ни почетак утакмице.

14. Долазак тимова и службених лица на стадион

Да би се осигурала правилна и благовремена припрема за одр-
жавање утакмице, као и договорени почетак утакмице тимови су 
дужни да на стадион дођу 75 минута пред почетак утакмице. Делегат 
је дужан да на стадиону буде 90 минута пре почетка утакмице (2 
сата за утакмице високог ризика), а судије су дужне да на стадиону 
буду најмање 90 минута пред почетак утакмице. У случају да је у 
питању утакмица високог ризика, делегату се препоручује да на ста-
диону буде и раније, а зависно од ситуације, степена ризика и спро-
вођења плана превентивног деловања. Такође, у случају лоших 
временских услова, делегат треба раније да буде на стадиону и да 
заједно са представницима клуба домаћина покуша да створи усло-
ве за одигравање утакмице.

Познато је да припрема играча за утакмицу захтева одређено 
време (пресвалачење, загревање), тако да у случају оправданог 
кашњења, време почетка утакмице се може прилагодити ситуацији. 
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Оваква одлука увек се доноси уз консултације судије и делегата, два 
тима и комесара за безбедност. 

При доношењу овакве одлуке, мора се имати у виду препорука 
Медицинске комисије УЕФА да играчи имају најмање 20 минута вре-
мена за загревање.

Све чињеницама у вези кашњења неког тима на утакмицу, деле-
гат ће навести у свом извештају.

15. Играчи и преглед докумената за идентификацију играча

 Списак играча (11 у стартној постави и 7 резерви), заједно са 
именима лица која ће седети на клупи за резервне играче (6 служ-
бених лица клубова) и 5 службених лица који ће седети на додатној 
техничкој клупи представници клубова достављају делегату најкас-
није 45 минута пре почетка утакмице. Овлашћени представници 
клубова су дужни да уз списак играча предају фудбалске легитима-
ције играча који ће наступити. Идентификација се може извршити и 
путем личне карте или путне исправе, уколико фудбалске легитима-
ције не буду доступне. Играч који приликом утврђивања идентитета 
нема одговарајући идентификациони документ, нема право наступа 
на конкретној утакмици. Клуб домаћин организује да се састави ти-
мова, заједно са именима службених лица,  унесу на прву и другу  
страну записника, који се најкасније 45 минута пре почетка утакмице 
уноси на сајт Заједнице, односно доставља на факс  Удружења 
фудбалских клубова Прве лиге односно ФСС. Копије  страна запи-
сника са  саставима тимова достављају се представницима оба 
клуба.
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Овлашћени представници клубова могу извршити увид у доку-
мента играча у присуству делегата.

Клубови су одговорни за исправност наступа својих играча и су-
дија и делегат по тим питањима не треба да износе своја мишљења. 
Уколико један клуб има приговор на наступ појединог играча из про-
тивничког тима, дужност делегата је да о томе обавести други тим и 
да их још једном подсети да су они одговорни за евентуални не-
исправан наступ њиховог играча. Делегат ће у свом извештају на-
вести да ће уследити писмена жалба на наступ појединог играча.

Клуб који сматра да је противнички играч неправилно наступио 
на утакмици, писмену, формалну и образложену жалбу доставља 
најкасније у року од 48 часова од завршетка утакмице органу који 
води такмичење.

16. Клупа за резервне играче, клупа са 5 додатних техничких 
седишта, простор за загревање

О томе којем тиму ће припасти која клупа за резервне играче 
одлучује клуб који је домаћин утакмице и који традиционално корис-
ти одређену клупу. Уколико се игра финална утакмица Купа Србије 
или утакмица баража на неутралном терену, у принципу клуб који је 
формално одређен као домаћин, налазиће се на левој, а „гостујући“ 
тим на десној страни.

На главној техничкој клупи могу седети 7 резервних играча и 6 
службених лица клуба, од којих један обавезно мора да буде клуп-
ски доктор.
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Техничка клупа са додатних 5 седишта (само за утакмице Супер 
лиге и завршнице Купа), мора се налазити ван техничког простора 
(поред или иза главне клупе) и на њој се могу налазити само лица 
коју дају техничку подршку тиму (тренери, физиотерапеути, еконо-
ми). Од главне клупе мора бити удаљена најмање 5 (пет) метара и 
са ње мора бити омогућен прилаз свлачионицама, као и за остале 
играче и чланове стручног штаба. Имена лица која седе на додатној 
техничкој клупи, морају се унети у записник утакмице. 

Играчи који нису наведени у записнику као резервни играчи  не 
могу седети на главној клупи и додатној техничкој клупи. 

Зону за загревање резервних играча током трајања утакмице 
(иза првог помоћног судије или иза гола), одређује судија утакмице 
и то саопштава делегату и представницима клубова. У исто време 
могу се загревати највише три играча једног тима, што контролише 
четврти судија. 

Судије се загревају у за то предвиђеном простору (централни 
део терена, преко пута главне трибине - ВИП сектора). 

Правилну примену горњих правила током утакмице контролишу 
четврти судија и делегат, који су дужни, да у случају непоштовања 
истих, одмах захтевају њихово поштовање и правилну примену.

Сва непоштовања горе наведених правила делегат ће навести у 
свом извештају.
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17. Замене играча који су се повредили током загревања

Када се играч чије име је унето у записник утакмице (који је 45 
минута пре почетка утакмице достављен судији, делегату и тимови-
ма и ако утакмица још није почела), повреди током загревања, исти 
може бити замењен са новим играчем, који је наведен у записнику 
као један од седам резервних играча. Делегат може захтевати од 
клуба који је извршио овакву замену (од клупског лекара), да  на-
длежном такмичарском органу, у року од 24 сата од завршетка утак-
мице, достави валидан и детаљан медицински извештај, којим се 
потврђује да је у питању била повреда теже природе. Такмичарски 
орган ће исти проследити Медицинској комисији ФСС, која ће дати 
став по овом питању.

У случају да је дошло до овакве замене, иста се мора унети у 
записник (на начин да се име играча који се повредио прецрта, а 
стрелицом се име играча који је означен као резерва усмери ка мес-
ту где се налази име повређеног играча). Делегат о измени оба-
вештава судију, противнички тим и официра за медије (као и допинг 
контролу ако је присутна).

Да би квота од седам резервних играча остала непромењена, 
дозвољено је да иста допуни са играчем који првобитно није био 
унет у записник али који мора бити на списку лиценцираних играча 
тог клуба у текућој сезони, тако да број играча који се током утакми-
це налазе на клупи за резервне играче остаје несмањен (7). Код 
резервних играча који се замењују, а који се нису налазили у „старт-
них 11“, име играча се који се повредио се прецрта и допише се име 
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новог играча. Делегат о измени обавештава судију, противнички тим 
и официра за медије (као и допинг контролу ако је присутна).

Захтеви за измену играча у смислу горе наведеног, а који нису 
условљени повредом на загревању, неће се прихватити. Замењени 
играч не може седети на клупи за резервне играче или на додатној 
техничкој клупи.

18. Суспендовани играчи

Суспендовани-кажњени играчи не смеју седети на клупи за ре-
зервне играче, нити на додатној техничкој клупи, већ могу седети на 
трибинама стадиона. 

19. Суспендовани-кажњени тренери и друга техничка лица

Тренер тима, који је од стране дисциплинских органа ФСС 
кажњен забраном вођења тима на утакмици, може учествовати на 
конференцији за штампу, која се одржава дан уочи утакмице. Утак-
мицу може пратити само са трибина и не сме комуницирати са осо-
бама које се налазе на клупи за резервне играче. Није му дозвољен 
улазак у свлачионицу, тунел за излазак на терен или у технички 
простор, од доласка тима на стадион и за време трајања утакмице. 
Петнаест минута након завршетка утакмице, може ући у свлачиони-
цу свог тима или бити доступан представницима медија ради интер-
вјуа. На уобичајеној конференцији за штампу после завршетка утак-
мице, биће присутан помоћни тренер који је водио тим на тој утак-
мици, уколико суспендовани тренер не жели да буде присутан на 
истој.
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Тренер који је током утакмице искључен од стране судије, мора 
се одмах удаљити из техничког простора (техничке клупе) и може 
отићи на трибине или у свлачионицу. Не може остати у било ком 
простору око терена или у тунелу за играче.  Дозвољено му је да 
комуницира са техничким особљем само у свлачионици током полу-
времена. Није му дозвољено да директно или индиректно комуни-
цира током утакмице са било ким који седи на клупи за резервне 
играче. Искључени тренер не може присуствовати конференцији за 
штампу после утакмице.

Делегат ће у свом извештају навести све чињенице везане за 
адекватно или неадекватно понашање тренера у горе наведеним 
ситуацијама.

20. Утакмица у условима великих врућина

У случају да се током утакмице очекују велике врућине (ако оче-
кивана температура прелази 32 степена), делегат може обавестити 
све учеснике утакмице да ће се током утакмице (у сваком полувре-
мену по једном), применити  пауза за освежење играча. Клуб до-
маћин треба да припреми воду/лед/свеже убрусе и сл, који ће се 
налазити поред терена, код клупа за резервне играче. Пауза за ос-
вежење ће бити примењена од стране судије утакмице у 30. и 75. 
минуту и трајаће око 1 минута. За време паузе сат који мери време 
на стадиону, наствиће да ради.

Такође, током утакмице играчи могу да се освежавају и пију из 
пластичних флаша, које им могу бити додане (не бачене) из технич-
ког простора. Такође, флаше са водом могу бити распоређене око 
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терена, да би их играчи користили током прекида игре. Тимови мо-
рају користити сопствене флаше са водом, због могућих имплика-
ција на допинг контроли.

21. Утакмица у условима великих хладноћа

      У складу са препорукама Медицинске комисије УЕФА, 
уколико је температура на стадиону 60 минута пре почетка утакмице 
-15°Ц , утакмица ће се одиграти само у случају  ако су оба клуба 
сагласна. 

22. Утакмица која се игра без присуства публике

У условима када је клуб домаћин од стране надлежних дис-
циплинских органа ФСС кажњен мером да утакмицу игра без прису-
ства публике, примењују се одговарајуће одредбе Дисциплинског 
правилника ФСС.

На утакмицама које се због казне изречене клубу, играју без при-
суства публике, могу бити присутни: делегат и судије утакмице; клу-
бови са по 75 чланова, укључујући играче који су пријављени у за-
писнику утакмице и остала службена лица која се, у складу са одго-
варајућим пропозицијама такмичења, налазе на клупама за резерв-
не играче; дежурни лекар, 2 3 болничара са носилима и возач дежур-
них санитетских кола; потребан број полицајаца и 4 редара; чланови 
одговарајућих техничких служби (електрично осветљење, водоин-
сталације, против пожарна заштита и сл.) с тим што делегат одобра-
ва потребан број ових лица; дечаци   сакупљачи лопте; представни-
ци средстава информисања (штампа, радио и телевизија) са уред-
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ним акредитацијама, као и представници ФСС, Заједнице фудбал-
ских клубова Супер лиге, односно Удружења фудбалских клубова 
Прве лиге Србије.

23. Коришћење логоа и амблема

Презентовање лога или знака клуба, савеза, такмичења и сл. на 
терену за игру, мрежама на головима и површинама које оне обуха-
тају, корнер заставицама није дозвољено. 

24. Процедура у вези анти-расизма

Правила која се промењују у случају појаве расистичког пона-
шања гледалаца на стадиону дата су у прилогу 1. Овог Упутства. 
УЕФА је овај прицип увела још 2009. године, а ФСС је почео да га 
примењује неколико година касније. Суштина је да се борба против 
расизма и других негативних појава на утакмицама води не само пре 
утакмице (превенција) и после утакмице (дисциплинске мере), него 
да се такво понашање спречи и конкретним мерама током саме 
утакмице. Зато је установљена процедура тзв. „три корака“, што 
значи да се утакмица са оваквим инцидентима може привремено 
зауставити, привремено прекинути и трајно прекинути.

Делегат је дужан да приликом доласка на стадион провери са 
клубом домаћином да ли су одговарајућа документа-прогласи 
спремни и налазе се на располагању особи која је спикер  на разгла-
су.

Примену правила „три корака“ може тражити судија уколико оце-
ни да ситуација на стадиону то захтева. Делегат (уколико се налази 
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у ВИП ложи) одлази до судије и обавља консултације са њим. Деле-
гат, уколико уочи негативно понашање навијача, може преко четвр-
тог судије тражити од судије да прекине игру и поступи у складу са 
наведеним правилом (коначна одлука по овом питању је у надлеж-
ности судије)

Ступањем на снагу овог Упутства, престаје да важи Упутство за 
рад делегата Фудбалског савеза Србије на утакмицама Супер лиге, 
Прве лиге Србије и завршног дела такмичења за фудбалски Куп 
Србије.

Ово Упутство примењиваће се почев од такмичарске сезоне 
2017/2018.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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ПРИЛОГ 1.

Текст Упутства објављен је Службеном листу ФСС „Фудбал“, 
ванредни број I/2013 од 25.02.2013. године

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

У П У Т С Т В О

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 толе-
ранције и да у том смислу треба предузети хитне мере да би се 
овакво понашање, које је супротно свим важећим законским и дру-
гим актима, као и основним спортским и етичким принципима, суз-
било и одстранило са стадиона у Србији.

У циљу спречавања недоличног понашања гледалаца-навијача 
на утакмицама Супер и Прве лиге и завршног такмичења за фудбал-
ски Куп Србије, доноси се ово Упутство, које су службена лица ФСС 
дужна да примењују на свим утакмицама у овим такмчењима.
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Под недоличним понашањем у смислу става 2. овог члана, сма-
трају 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), зауста-
вити ток утакмице и затражити да се преко разгласа на стадиону 
упути порука гледаоцима-навијачима, да одмах престану са недо-
личним понашањем.

Утакмица ће се наставити када саопштење буде прочитано пре-
ко разгласа.
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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. су-
дије упозорити судију, који ће прекинути утакмицу на одређени пери-
од (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 пуб-
лика-навијачи позивају да одмах престану за недоличним пона-
шањем-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 стади-
ону 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 прес-
тало, 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 
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преко 4.судије сигнализирати судији да недолично понашање-на-
вијање није престало и да је потребно предузети даље мере. 

Међутим, свака одлука судије да трајно прекине утакмицу у да-
тим околностима, може бити донета само након предузетих свих 
могућих мера, и сагледавања могућих последица по безбедност иг-
рача и гледалаца, општу безбедност и угроженост инфраструктуре 
на стадиону и наравно уз обавезну и детаљну консултацију са деле-
гатом ФСС, комесаром за безбедност ФСС (ако је одређен за ту 
утакмицу), руководилац полиције на стадиону, официрима за без-
бедност 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 ста-
диону, преко разгласа саопштавају гледаоцима, пре почетка утакми-
це 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 при-
премљен 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, 
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верској, политичкој или сличној основи, као и случајевима предвиђе-
ним 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, с.р.
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ПРИЛОГ 2.

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 ста-
диону спреман текст прогласа у случају инцидената по расној, ет-
ничкој, 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, прили-
ком изласка играча на терен:

 „Поштовани посетиоци фудбалске утакмице _______________ 
- _________________, добро дошли на стадион ______________. 
Желимо вам да уживате у данашњој (вечерашњој) утакмици. Моли-
мо Вас да имате у виду да у фудбалском спорту нема места изража-
вању 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 придржава-
те правила понашања на стадиону и да не користите било каква 
пиротехничка и друга средства, чије је уношење на стадион 
забрањено“.
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Прво саопштење:

„Поштовани посетиоци,

Молимо вас за мало пажње. Ово је важно сигурносно оба-
вештење.

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 (не-
спортском навијању).

Хвала вам на разумевању“.

Друго саопштење:

„Поштовани посетиоци,

Молимо вас за мало пажње. Ово је важно сигурносно оба-
вештење.
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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 не-
прикладним паролама) и другим врстама неспортског навијања на 
фудбалским стадионима не сме бити места и да такве појаве неће 
бити толерисане. Ако се овакво понашње публике (навијача) наста-
ви, 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 оба-
вештење

Са жаљењем вас обавештавамо да је, због континуираног раси-
стичког (увредљивог навијања, вређања играча и других актера 
утакмице, политичких парола) понашања међу гледаоцима. које 
омета ток утакмице (или прекомерне употребе пиротехничких сред-
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става), 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 инструк-
ције редара и других лица задужених за сигурност на стадиону.

 Даљe изјаве и информације  о последицама прекинуте утакми-
це добићете путем средстава јавног информисања и интернет сајта 
клуба“.
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ПРИЛОГ 3. 

Упутство за службена лица ФСС за решавање кризних 
ситуација

I - Увод

Главни циљ ФС Србије, а у складу са принципима УЕФА и ФИФА 
је да се утакмице играју и да се заврше у духу правила и спортској 
атмосфери на стадиону. Зато сви актери фудбалске утакмице треба 
да се понашају у складу са овим циљем и да своје активности и де-
ловање подреде томе. Прекид утакмице је свакако непожељна 
опција али је у неким-посебним случајевима и једино решење, којим 
би се гарантовала безбедност и сигурност на стадиону. Зато је у 
случају неке кризне-хитне ситуације, и прекида или отказивања 
утакмице, од виталне важности да се прати правилан процес одлу-
чивања и да сва службена лица на стадиону делују усклађено и у 
складу са својим овлашћењима. 

Улоге службених лица на утакмици, а чије функције им дају 
овлашћења да учествују у решавању кризних ситуација, су следеће:

Судија – има апсолутна овлашћења да примени Правила игре и 
право да заустави, прекине или откаже утакмицу због спољних 
утицаја било које врсте.

Делегат утакмице – је одговоран за обезбеђење адекватне ор-
ганизације утакмице и поштовање пропозиција такмичења (као и 
других прописа), а посебно прописа који регулишу ред и безбедност 
унутар и ван стадиона пре, током и после утакмице.
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Комесар за безбедност ФСС (специјални контролор за без-
бедност) – посматра, процењује и саветује по питању безбедности 
и сигурности на утакмицама за које је одређен. Комесар за безбед-
ност се одређује у само  одређеним случајевима (утакмице тзв. 
„високог ризика“). 

Такмичарски орган – орган који води такмичење (Директор ли-
ге, Комесар за такмичење, Такмичарска комисија) је оперативна је-
диница администрације (Заједнице, Удружења, ФСС), која обавља 
мониторинг и даје подршку у организацији утакмице и решавању 
кризних ситуација. 

II - Припрема и планирање утакмице

1. Иницијална процена ризика од стране  
         Такмичарског органа

Пред сваку утакмицу такмичарски орган процењује ризик  утак-
мице на основу следећег:

а)  скорашња историја иницидената у вези са било којом од еки-
па;

б) познато ривалство између навијача те две екипе;

в) опште политичко/безбедносне ситуације у земљи/граду

г) посебне врсте информација које могу бити спонтано доста-
вљене од стране екипа или органа власти

д) остали елементи који су релевантни за сигурносни профил 
утакмице.
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На основу процене ризика, такмичарски орган  може да одреди 
комесара за безбедност, као подршку делегату утакмице, као и да би 
се обезбедио стручни саветодавац за екипе у вези са организацијом  
безбедности и сигурности на утакмици. Алтернатива томе је да, де-
легат буде стручан- посебно обучен и да има искуство по питањима 
безбедности и сигурности, тако да може бити одређен када степен 
ризика ствара одређену забринутост око организације утакмице.

2. Дани пред утакмицу

У данима који претходе утакмици такмичарски орган и клубови 
који учествују у утакмици морају да размене информације у вези са 
безбедношћу и сигурношћу на конкретној утакмици. То се посебно 
односи на:

а) информације које размењују такмичарски орган и клуб до-
маћин

б) информације које размењују такмичарски орган и клуб гост

в) информације које такмичарски орган доставља делегату/ко-
месару за безбедност ФСС

г) разговоре између комесара за безбедност и клуба домаћина

д) разговоре између такмичарског органа, делегата и комесара 
за безбедност.

3. Дан утакмице-организациони састанак

На дан утакмице, када  утакмица има карактер тзв. „високог ри-
зика“, на стадиону где се утакмица игра одржаће се организациони 
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састанак (10,00 часова). На састанку се разматрају општа организа-
циона питања, а посебно питања у вези безбедности и сигурности. 
Циљ сатанка је да се детаљно разговара о безбедносним темама и 
мерама које треба предузети. Свака тачка деловања и повезаних 
одговорности се мора јасно дефинисати. Састанку присуствују де-
легат, комесар за безбедност, комесари за безбедност клубова, ко-
месар за безбедност Заједнице/Удружења, директор стадиона са 
сарадницима, представници полиције, медицинске службе, ватро-
гасне службе, као и остале заинтересоване стране. Могу се обавити 
и појединачни разговори делегата и комесара за безбедност ФСС са 
представницима клубова. После састанка треба обићи све делове 
стадиона како би се још једном сагледали пратећи објекти, приступ-
ни прилази, сегрегација навијача, услови у сектору за гостујуће на-
вијаче и констатовало стање на самој инфраструктури, како би 
евентуална оштећења могла записнички да се констатују после 
утакмице. 

Сврха организационог састанка на дан утакмице је разговор о 
свим аспектима око утакмице, посебно оним у вези са безбедношћу. 
Састанак је од кључног значаја за делегата, односно комесара за 
безбедност да би били сигурни да је све у вези са безбедношћу на 
месту и постављено, да су размотрени сви познати ризици и да се 
до детаља разраде договори око решавања свих текућих ситуација 
које могу постојати. Сиже састанка у вези са безбедношћу треба да 
се презентује свим странама којима треба презентирати и све ажу-
риране податке. Делегат мора да се постара да су све стране задо-
вољне са организацијом безбедности. Све нерешене тачке, посту-
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пци или теме морају се записати, а јасни поступци и одговорности 
дефинисати.

Мора се договорити састав „групе за везу“ због лакшег начина 
саветовања и размене информација током утакмице. У тој групи 
морају да се налазе све дотичне стране, укључујући (али без огра-
ничења само на њих) делегата, комесара за безбедност, представ-
ника сваког клуба (комесари за безбедност), полицију, ватрогасну и 
медицинску службу. Делегат мора да прикупи имена, позиције и 
бројеве мобилних телефона оних особа које ће формирати део ове 
најважније консултантске групе.

Делегат би требало до се постара да се, у случају хитне ситу-
ације, сазове састанак групе за везу преко система јавног оглаша-
вања на стадиону, или преко великог екрана. Делегат ће замолити 
особу која је главни контакт клуба домаћина да се састанак сазове. 
Све стране морају јасно да буду упознате са тим где је место састан-
ка, а то се одређује на организационом састанку на дан утакмице. 
Прилази морају бити дефинисани, као и све мере потребне за га-
рантовање брзог транзита чланова групе за везу до места састанка 
(нпр. посебни редари који ће бити обавештени о томе да треба да 
испрате чланове групе за везу до места састанка, или посебни беџе-
ви за приступ састанку).

Делегат и комесар за безбедност морају да установе јасне ли-
није комуникације са вишим представником организатора утакмице 
који има овлашћење у вези са питањима безбедности и сигурности 
на стадиону. По доласку делегата увек мора да прати члан клуба 
који има радио везу са контролном собом на стадиону. 
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4. Криза изазвана због безбедносно/сигурносних разлога

Ако судија одлучи да утакмица не може да почне или мора бити 
прекинута због питања безбедности или сигурности, делегат и коме-
сар за безбедност ФСС (тамо где је одређен) морају да предузму 
хитну акцију да би проценили ситуацију и проверили да је све пре-
дузето од стране организатора утакмице да утакмица почне/настави 
се безбедно и сигурно. Службена лица ФСС би требало да предузму 
следеће кораке. Ако комесар за безбедност није одређен, делегат 
преузима његове обавезе, где год је то могуће.

а) Делегат

• Обавља почетно посматрање и процену безбедносне и сигур-
носне ситуације.

• Повезује се са комесаром за безбедност (тамо где је одређен) 
и са њим координира поступак.

• Без одлагања обавештава такмичарски орган да се десио не-
ки инцидент и остаје у контакту да би дао нове информације и добио 
подршку.

• Иде на ниво терена или у простор тунела да би успоставио 
директан контакт са судијом.

• Сазива и присуствује састанку групе за везу и полицијом.

• Добија информације директно од организатора утакмице по 
питањима безбедности и сигурности на стадиону.

• Обезбеђује да су правилници и процедуре ФСС јасне и беле-
жи сваки прекршај.
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• Прави ревидирану процену безбедносне и сигурносне ситу-
ације и предузетих поступака.

• Консултује се са комесаром за безбедност (тамо где је од-
ређен).

• Замоли представника организатора утакмице који има овла-
шћење у вези са питањима безбедности и сигурности на стадиону 
или полицију да потвде да ли безбедносна и сигурносна ситуација 
омогућава да се утакмица настави или не.

• Узима у обзир следеће:

- Организатор утакмице или полиција су одговорни за безбед-
ност и сигурност на стадиону, и ако они наведу да утакмица мора да 
се одложи, прекине или откаже јер безбедност и сигурност не могу 
бити обезбеђени, делегат би требало да посаветује судију да не по-
чиње/наставља утакмицу.

- Ако стадионске власти/полиција наведу да је безбедност га-
рантована и делегат, комесар за безбедност (тамо где је одређен) и 
судија су сигурни да су званичници и играчи безбедни и сигурни, 
утакмица би требало да се настави.

- Ако стадионске власти/полиција наведу да је безбедност га-
рантована, али делегат (уз консултацију са комесаром за безбед-
ност, тамо где је одређен), на основу своје властите процене и пос-
матрања, није сигуран да је то случај, и даље може да саветује су-
дију да не почиње/наставља утакмицу. 

- Ако организатор утакмице/полиција траже да се утакмица на-
стави због одржавања реда на стадиону, делегат мора пажљиво да 
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размотри тај захтев и о томе разговара са судијом и комесаром за 
безбедност (тамо где је одређен). Приоритет је обезбедити безбед-
ност играча и званичника утакмице, и то мора бити процењено пре 
него што се донесе коначна одлука. 

• О новим информацијама обавештава такмичарски орган.

• Разговара о ситуацији са судијом.

• На основу горе наведеног поступка, саветује и кратко обја-
шњава судији да:

- безбедносна и сигурносна ситуација дозвољава да се утакми-
ца настави, или да

- утакмица не може да се настави, због безбедносне и сигур-
носне ситуације

- Даје подршку судији у његовој комуникацији са клубовима/
савезима.

- Наставља да надгледа ситуацију и реагује у складу са истом

б) Комесар за безбедност ФСС

- Повезује се са делегатом и иде у контролну собу стадиона да 
установи контакт са организатором утакмице и/или полицијом.

- Разговара о ситуацији са представником организатора утак-
мице који има овлашћење у вези са питањима безбедности и сигур-
ности на стадиону и/или полицијом, и даје им савете о потенцијал-
ним корацима или ставкама које треба узети у обзир.
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- Прави процену безбедносне и сигурносне ситуације и преду-
зетих поступака. Следеће опсервације могу се искористити за ту 
процену:

• тренутно понашање публике

• мере сегрегације

• мере заштите за терен (нпр. присуство довољног броја реда-
ра/полиције око терена)

• реакција организатора утакмице и полиције (јасна, брза, од-
лучна против хаотичне, нејасна, несигурна).

- Консултује се са делегатом и саветује га следеће:

• или безбедносна и сигурносна ситуација дозвољава да се 
утакмица настави, или

• утакмица не може да се настави због безбедносне и сигур-
носне ситуације.

- Наставља да надгледа ситуацију и реагује у складу са истом.

в) Такмичарски орган

Улога такмичарског органа је следећа:

• даје подршку и упутства делегату и комесару за безбедност у 
њиховим поступцима, нпр:

- подсећа их на релевантне одредбе правилника ФСС,

- саветује их о њиховим поступцима у поступку за решавање 
кризне ситуације,
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- даје им релевантне елементе информација од извора којима 
има директан приступ (нпр. ТВ прикази уживо, базе података ФСС и 
друге, вести уживо, итд.);

• интерно свима даје обавештења;

• бави се новим заказивањем утакмице, ако је потребно.

г) Судија

Правило 5. Правила игре даје судији формално право да зауста-
ви, одложи или откаже утакмицу због спољњег мешања било које 
врсте. Ова одлука мора бити базирана на његовој властитој процени 
ситуације, као и информацијама које је добио од делегата, у складу 
са поступком горе описаним. Заустављање утакмице значи зауста-
вљање игре, али са екипама које остају на терену за игру. Одлагање 
утакмице значи заустављање игре и упућивање екипа да се врате у 
свлачионице/напусте терен за игру. Отказивање утакмице значи да 
се игра неће наставити.

Разлози да се утакмица заустави, прекине или откаже могу 
укључивати следеће, али се не морају ограничити само на то:

• понашање гледалаца које је претња безбедности играча или 
званичника утакмице (нпр. предмети бачени према играчима или 
званичницима, гледаоци улазе на терен за игру, итд.);

• понашање гледалаца које спречава нормални ток игре (нпр. 
дим од бакљи, предмети бачени у терен);

• насиље на трибинама;



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 669ФУДБАЛ, 15.06.2017.

• расистичко или дискриминаторно понашање, било на терену 
или ван њега;

• екстремне временске непогоде (нпр. снег, муње, јака киша, 
итд.);

• престанак рада рефлектора;

• захтев од стране организатора утакмице или делегата да се 
то уради, а из разлога у вези са безбедношћу/сигурношћу (нпр. 
страх од бомбе, велико кашњење у доласку навијача на стадион, 
итд.).

Судија може да одлучи да заустави, прекине или откаже утакми-
цу по свом нахођењу и/или после информације коју добије од деле-
гата. У свим случајевима, судија мора јасно да обавести екипе о 
својој одлуци. Трајање заустављања или одлагања утакмице је 
дискреционо право судије. Ако судија одложи утакмицу, процедура 
која је горе описана се мора следити, и ако је коначна одлука да се 
утакмица откаже, судија мора да обавести екипе следеће:

„После консултација са делегатом, одлучио сам да откажем 
утакмицу.“

Ако је донета одлука да се утакмица настави после одлагања, 
судија мора да обавести екипе следеће:

„После консултација са делегатом, одлучио сам да се утак-
мица настави.“

Додатна објашњења могу бити дата од стране судије или деле-
гата о томе зашто утакмица може или не може да почне/да се наста-
ви.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 670 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

5. Одбијање игре

Ако, по добијању јасне, директне и безусловне инструкције од 
судије, да се утакмица започне или настави, једна или обе екипе 
одбију да то учине, делегат мора да обавести екипе следеће:

- игнорисањем такве инструкције дате од стране судије, случај 
ће бити пријављен дисциплинској комисији ФСС, и тиме се ризикује 
да утакмица буде форфеом додељења другој екипи;

-  клубови имају право да уложе формалну рекламацију после 
утакмице и случај ће бити предат дисциплинској комисији ФСС (не 
коментарисати могући исход).

Ако једна или обе екипе и даље одбијају да почну или наставе 
утакмицу, судија, без обзира на то, треба да се припрема да утакми-
цу започне/настави, све док није апсолутно јасно да је његова ин-
струкција игнорисана од стране једне или обе екипе. Онда може да 
екипе обавести следеће:

„После одбијања једне/обе екипе да почну/наставе утакми-
цу, одлучио сам да откажем утакмицу и известићу о овоме дис-
циплинску комисију ФСС.“

6. Извештаји

Делегат, комесар за безбедност (тамо где је одређен) и судија, 
сваки понаособ, морају да детаљно известе о догађајима. Ови из-
вештаји морају да садрже следеће:

• опис догађаја којима су присуствовали (шта, где, када, ко);
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• информације  вези са њима о догађајима (извор информа-
ција, шта, када);

• детаљи добијених информација (од кога, шта, када);

• донете одлуке (шта је одлучено, када и од стране кога);

• фотографије, видео снимци или било који други докази би 
требало да буду прикупљени и достављени ФСС кад год су реле-
вантни за догађања.

Делегат мора да обезбеди да је извештавање координисано, да 
су чињенице јасне и да су релевантни докази прикупљени од орга-
низатора утакмице и полиције. 
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016) и Цирку-
лара ФИФА бр. 1582 од 26.05.2017. године, Извршни одбор ФС Ср-
бије на седници, одржаној 15.06.2017. године,  донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

У складу са захтевима ФИФА, фудбалски клубови у Србији се у 
такмичарској сезони 2017/2018 сврставају у следеће категорије:

 Катагорија I  -  /

 Категорија II - /

 Категорија III - клубови Супер лиге

 Категорија IV - клубови Прве лиге „Србија“ и сви остали 
клубови.

Стручна служба ФСС ће обавестити надлежне органе ФИФА о 
категоризацији из става 1. овог члана.

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује ср 
у у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

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

О  Д  Л  У  К  У

О ПРОДУЖЕЊУ РОКОВА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КЛУБОВА 
ЗА    ТАКМИЧЕЊЕ У СУПЕР ЛИГИ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 

СЕЗОНУ 2017/2018 

Члан 1.

У поступку лиценцирања клубова за такмичење у Супер лиги за 
такмичарску сезону 2017/2018, у члану 29. Правилника о лиценци-
рању клубова Фудбалског савеза Србије за такмичење у Супер лиги, 
рок за доношење одлука другостепеног органа-Комисије за жалбе, 
помера се на 30.06.2017. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу данoм објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни 
одбор ФС Србије на седници одржаној 15. јуна 2017. године,  донео 
је следећу

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА 
МЕЂУНАРОДНЕ ПРИЈАТЕЉСКЕ УТАКМИЦЕ КЛУБОВА  

ФС СРБИЈЕ

Члан 1.

Клуб домаћин (клуб који је званично пријавио међународну утак-
мицу ФСС) међународне пријатељске утакмице судијама, помоћним 
судијама, четвртим судијама и додатним помоћним судијама за оба-
вљање дужности на утакмици плаћа накнаду у следећим износима:

А) током регистрационог периода, припремног периода, ван 
такмичарске сезоне:

Судија:

Домаћин утакмице члан Супер лиге                    7.000, 00 динара

Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија           4.000,00 динара

Домаћин утакмице члан Срспке и нижих лига       2.000,00 динара
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Помоћни судија:

Домаћин утакмице члан Супер лиге                     6.000,00 динара

Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија           3.000,00 динара

Домаћин утакмице члан Српске и нижих лга        1.500,00 динара

Четврти судија:

Домаћин утакмице члан Супер лиге                    2.000, 00 динара

Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија          1.500,00 динара

Домаћин утакмице члан Српске и нижих лига           1.000 динара

Додатни помоћни судија:

Домаћин утакмице члан Супер лиге                    2.000,00 динара

Б) током такмичарске сезоне, ван регистрационог периода

Домаћин утакмице члан Супер лиге                 13.000, 00 динара

Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија          6.000,00 динара

Домаћин утакмице члан Срспке и нижих лига       3.000,00 динара

Помоћни судија:

Домаћин утакмице члан Супер лиге                     9.000,00 динара

Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија           4.000,00 динара

Домаћин утакмице члан Српске и нижих лга        2.500,00 динара

Четврти судија:

Домаћин утакмице члан Супер лиге                    4.000, 00 динара
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Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија           2.500,00 динара

Домаћин утакмице члан Српске и нижих лига           1.000 динара

Додатни помоћни судија:

Домаћин утакмице члан Супер лиге                     4.000,00 динара

Члан 2.

Судије, помоћне судије, четврте судије и додатне помоћне судије 
од наплаћене таксе за суђење утакмица уплаћују 10% наплаћеног 
износа за стручно усавршавање фудбалских судија на текући рачун 
Фудбалског савеза Србије бр. 355-1034682-82, са позивом на број: 
651-03, у року од  2 (два) дана од одигране утакмице са назнаком 
„уплате таксе за суђење“.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша Кокеза, с.р.
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2016), Извршни одбор ФС 
Србије на седници, одржаној 15. јуна  2017. године,  донео је сле-
дећу

О  Д  Л  У  К  У

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ СУДИЈАМА 
НА УТАКМИЦАМА МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА „МИЉАН 

МИЉАНИЋ“ 

Члан 1.

Свим судијама, помоћним судијама и четвртим судијама  које 
суде  утакмице меморијалног турнира „Миљан Миљанић“ за оба-
вљену дужност исплаћује се накнада, без наплате путних трошкова, 
у износу од:

1. СУДИЈА 5.000, 00 ДИНАРА
2. ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ  5.000,00 ДИНАРА
3. ЧЕТВРТИ СУДИЈА  3.000,00 ДИНАРА

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша Кокеза с.р.
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КАДРОВСКА  ПИТАЊА
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На основу чл. 45. и 61. став 4. Статута ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016) и члана 4. Правилника о 
судијама и суђењу ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ван-
редни број 3/2016), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, на  
седници одржаној  15.06.2017. године донео је 

О  Д  Л  У  К  У

О ПОСТАВЉАЊУ ЧЛАНОВА СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

За чланове Судијске комисије Фудбалског савеза Србије поста-
вљају се: 

1. Милан Караџић - члан,

2. Раде Ђуровић - члан,

3. Дејан Филиповић - члан.

Члан 2.

Председник Судијске комисије Фудбалског савеза Србије биће 
изабран накнадно, као и евентуални додатни чланови те комисије. 
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Члан 3.

Даном ступања на снагу ове одлуке, преставе да важи Одлука о 
постављању  чланова Судијске комисије Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, број 24/2016).

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 44. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни одбор ФС 
Србије на седници одржаној 15.06.2017.године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

За чланa  Извршног одбора Фудбалског савеза Србије бира се:

- Милутин БАШТОВАНОВИЋ

Члан Извршног одбора из става 1. овог члана бира се на периoд 
до краја мандата осталих чланова Извршног одбора Фудбалског 
савеза Србије.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 44. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни одбор ФС 
Србије на седници одржаној 15.06.2017.године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

За чланa  Извршног одбора Фудбалског савеза Србије бира се:

- Драгиша БИНИЋ

Поред редовних дужности члана Извршног одбора ФС Србије, 
задужује се члан Извршног одбора из става 1. овог члана, да се 
стара о регуларности такмичења и да у вези са тим комуницира са 
свим другим надлежним органима, комисијама и другим телима 
Фудбалског савеза Србије, да координира рад тих комисија, органа 
и тела, као и да им упућује обавештења и информације до којих је 
дошао у раду, а како би тако и на све друге законом дозвољене на-
чине утицао да се све евентуалне нерегуларности у фудбалским 
такмичењима открију и санкционишу. 

Члан Извршног одбора из става 1. овог члана бира се на период 
до краја мандата осталих чланова Извршног одбора Фудбалског 
савеза Србије.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 44. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни одбор ФС 
Србије на седници одржаној 15.06.2017.године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

За чланa  Извршног одбора Фудбалског савеза Србије бира се:

- Младен КРСТАЈИЋ

Члан Извршног одбора из става 1. овог члана бира се на периoд 
до краја мандата осталих чланова Извршног одбора Фудбалског 
савеза Србије.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу чл. 44. и 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Служ-
бени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни одбор ФС 
Србије на седници одржаној 15.06.2017.године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.
Разрешава се чланства у Одбору за хитна питања члан И.О. ФС 

Србије Горан Милановић. 

Члан 2.
Разрешава се функције потпредседника И.О. ФС Србије Новица 

Тончев.

Члан 3.

За чланa  Одбора за хитна питања ФС Србије бира се:

- Новица ТОНЧЕВ.

Члан Одбора за хитна питања из става 1. овог члана бира се на 
период до краја мандата осталих чланова Одбора за хитна питања 
ФС Србије.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу чл. 44. и 49. став 5. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), Извршни од-
бор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

Овлашћује се Саво МИЛОШЕВИЋ – потпредседник Извршног 
одбора ФС Србије, да у свим случајевима када је председник ФС 
Србије одсутан, или када није у могућности да обавља своје задат-
ке, замењује председника ФС Србије у обављању свих његових по-
слова и задатака.

Потпредседник Извршног одбора из става 1. овог члана овла-
шћује се да замењује председника ФС Србије, на периoд до краја 
мандата потпредседника Извршног одбора Фудбалског савеза Ср-
бије.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

 Славиша КОКЕЗА, с.р.
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