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I

КАЛЕНДАРИ ТАКМИЧЕЊА
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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 
8/2014) и члана 8. Пропозиција за првенство Српске лиге, Извршни 
одбор ФС Србије на седници одржаној 14.06.2016. године донео је 
следећу

О Д Л У K У 
О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА СРПСКE  

ФУДБАЛСКE ЛИГE “БЕОГРАД”, “ИСТОК”, “ЗАПАД” и 
“ВОЈВОДИНА” ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017. 

Члан 1.

Такмичарска сезона 2016/2017. године (први део) почиње 
13. августа 2016. године а завршава се 20. новембра 2016. годи-
не по следећем распореду:

I коло  13/14. август 2016.

II коло  20/21. август 2016.

III коло  27/28. август 2016.

IV коло  03/04. септембар 2016.

V коло  10/11. септембар 2016.

VI коло  17/18. септембар 2016.

VII коло  24/25. септембар 2016.
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VIII коло  01/02. октобар 2016.

IX коло  08/09. октобар 2016.

X коло  15/16. октобар 2016.

XI коло  22/23. октобар 2016.

XII коло  29/30. октобар 2016.

XIII коло  05/06. новембар 2016.

XIV коло  12/13. новембар 2016.

XV коло  19/20. новембар 2016.

Члан 2.

Такмичарска сезона 2016/2017. године (други део) почиње 
11. марта 2017. године, а завршава се 04. јуна 2017. године по 
следећем распореду:

XVI коло  11/12. март 2017.

XVII коло  18/19. март 2017.

XVIII коло  25/26. март 2017.

XIX коло  01/02. април 2017.

XX коло  08/09. април 2017.

XXI коло  12. април 2017.  среда

XXII коло  15/16. април 2017 

XXIII коло  22/23. април 2017.

XXIV коло  29/30. април 2017.
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XXV коло  06/07. мај 2017.

XXVI коло  13/14. мај 2017.

XXVII коло  17. мај 2017. среда

XXVIII коло  20/21. мај 2017.

XXIX коло  27/28. мај 2017.

XXX коло  03/04. јуни 2017.

Члан 3.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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II

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 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС “Фудбал”, ван-
редни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни одбор Фудбалског савеза Ср-
бије на  седници одржаној 14.06.2016. 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 2016/2017. 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 2016/2017. 
сезони на нивоу Републике Србије биће организована на следећи 
начин:
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• 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 лига       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 2016/2017. години у Супер лиги такмичиће 

се 16 клубова и то: 

-  14 клубова који су заузели првих 14 (четрнаест) места у такми-

чењу Супер лиге на крају такмичарске 2015/2016. године,
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-  2 клуба који су заузели прва 2 (два) места у такмичењу Прве 
лиге „Србија“ (у даљем тексту: Прва лига) на крају такмичарске 
сезоне 2015/2016.

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, клубовима ће бити при-

зната половина добијених бодова, а клубови ће бити подељени 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 пласи-

рао по завршетку прелиминарне фазе.

Пропозицијама такмичења у Супер лиге детаљније ће се разра-
дити одредбе из ст. 1.-3. овог члана. 

Члан 6.

Најбоље пласирани клубови из такмичења  стичу право учество-
вања у такмичењима у организацији  УЕФА, уз услов да од надлеж-
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них органа ФСС добију лиценцу у складу са Правилником о лицен-
цирању клубова ФСС за такмичења у организацији УЕФА.

На крају такмичарске сезоне 2016/2017, 15-то и 16-то пласирани 
клуб Супер лиге прелазе у Прву лигу “Србија”.

Члан 7.

У такмичарској сезони 2016/2017 у Првој лиги “Србија”  ће се 
такмичити 16 клубова, и то:

-  15-то и 16-то пласирани клубови у такмичењу Супер лиге у се-
зони 2015/2016,

-  10 (десет) клубова из такмичења Прве лиге Србије у сезони 
2015/2016 који су заузели пласман од 3.-12. места,

-  4 првопласирана клуба Српске лиге групе “Исток”, “Запад”, 
“Војводина” и “Београд” у сезони 2015/2016.

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.

Члан 9.

На крају такмичарске сезоне 2016/2017. 2 (два) првопласирана 
клуба Прве лиге “Србија” прелазe у Супер лигу.
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На крају такмичарске 2016/2017. 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.

По завршетку такмичења Српске  лиге у сезони 2016/2017, 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 врати 

из Прве лиге “Србија”, а припадају територији те групе Српске лиге. 
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Члан 11.

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 покрајин-

ских лига “Банатска”, “Бачка” и “Новосадско-Сремска”.

У Српску лигу “Београд” улазе два најбоље пласирана клуба из 

зонске лиге “Београд” и победник “баража” између најслабије пласи-

раног клуба из српске лиге група “Београд”, који на основу пропози-

ција не испада (први изнад потиснутог) и 3. пласираног клуба зонске 

лиге “Београд”.

Члан 12.

У такмичарској сезони 2016/2017. 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;
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-  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 13.

Из Омладинске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пла-

сирана клуба, а улазе прваци омладинских лига фудбалских савеза 

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 региона 

“Источне” и “Западне” Србије, Фудбалског савеза Војводине и 

Фудбалског савеза Београда.

Члан 14.

Такмичење у Пионирској лиги Србије у сезони 2016/2017. 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.
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Почев од сезоне 2017/2018, 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 15.

У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учествују 

сви регистровани фудбалски клубови на територији ФС Србије у 

складу са Пропозицијама овог такмичења. 

Члан 16.

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 17.

Завршни део такмичења за фудбалски Куп Србије одвија се пре-

ма Пропозицијама такмичења које доноси Извршни одбор ФС Ср-

бије. 
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II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 18.

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, Пропозицијама 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 19.

Овом Одлуком одређени послови у непосредном спровођењу 
такмичења поверавају се:

•  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 20.

Надлежни првостепени такмичарски органи су: 

• Директор Супер лиге

• Комесар за такмичење Прве лиге 
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• 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 21. 

Надлежни првостепени дисциплински органи су: 

• Дисциплинска комисија ФС Србије,

•  дисциплинске судије Српске лиге групе “Исток”, “Запад” и 
“Војводина” и “Београд”.

Дисциплинске судије Српске лиге бирају се одлукама извршних 
одбора територијалног фудбалског савеза, са мандатом од 1 (једне) 
године, уз могућност поновног избора. 

Члан 22. 

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 
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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 23.

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 24.

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:

• Комисија за жалбе ФС Србије,

• Комисије за жалбе ФС покрајина, ФС региона и ФС Београда.

Члан 25. 

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 26.

Инокосне такмичарске органе Супер лиге и Прве лиге бирају 
асоцијације клубова (заједница клубова – удружење клубова). 
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Члан 27. 

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 28.

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. 

За ниже лиге пропозиције такмичења доноси надлежни орган 
територијалног савеза.

Члан 29.

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 
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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 30.

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 31.

Пропозицијама такмичења за куп утакмице уређују се услови за 
организовање и спровођење такмичења као сталног система које не 
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 32.

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-
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рању клубова ФСС за такмичење у Супер лиги и осталих прописа ФС 
Србије, да би се могли такмичити у фудбалским лигама ФС Србије. 

Члан 33.

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 34.

Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да издаје упутства и даје 
тумачења за примену ове Одлуке.

Члан 36.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС “Фудбал”.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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Извршни одбор ФС Србије, на основу члана 47. Статута Фудбал-
ског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 
2/2012 и 8/2014) и Одлуке о систему сталних такмичења за првен-
ство фудбалских лига и надлежним органима за спровођење такми-
чења на нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“ број 24/2016), на седници одржаној 14.06.2016. године, 
донеo je

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ 
У ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2016/2017. 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:



БРОЈ  24СТРАНА 1312 ФУДБАЛ, 15.06.2016.

-  14 клубова који су заузели првих 14 места у Супер лиги Србије, 
у такмичарској сезони 2015/2016.

-  2 клуба који су заузели првa 2 (два) места у такмичењу Прве 
лиге „Србијa“ на крају такмичарске сезоне 2015/2016.

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 

2016/2017.

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 скла-
ду са прописима ФСС.
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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:

•  да поштују Правила фудбалске игре, која су дата у одгова-
рајућој одлуци ФСС,

•  да поштују универзалне принципе фер плеја и одредбе 
Одлуке 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 се буду 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 области и да за то поседују одговарајући сертификат,

•  да ће поштовати важећу регулативу и процедуру у случају 
допинг контроле на утакмицама, 
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•  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.

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)
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„Медијска права“ означавају сва права да се произведе, распо-
дели и емитује било у линеарној или на захтев, уживо или одложе-
но, у било којој познатој форми трансмисије (аналогно, дигитално, 
кабловски, сателитски), било где у свету (укључујући без ограни-
чења у свакој форми емитовања: телевизијски, радијски, бежично, 
жично, интернет), аудио-визуална услуга такмичења Првенства Су-
пер лиге; 

„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, лиценцирање, 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 пра-
ва на економско искоришћавање статистике, резултата и свих оста-
лих података у вези са Првенством Супер лиге; Заједница има ис-
кључиво право на искоришћавање медијских права, маркетиншких 
права и права на податке, која права на искоришћавање су клубови 
дужни да поштују све док се такмиче у Првенству Супер лиге.

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. 
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Члан 7.

Заједница може да предложи промену назива такмичења за Су-
пер 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.

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.
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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-

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.
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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.

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 .
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У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених 
околности, утакмица се може одложити, а одложена утакмица ће се 

одиграти сутрадан, односно у другом термину који одреди Директор 

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 

„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.
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Члан 14.

Ако клуб даје два 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 
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 
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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.

Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин утакмице 

сносиће последице предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.
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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.

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 који су под ауто-
матском казном забране играња због изречених опомена (жутих 
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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

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.
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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,

•  ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигну-
тих и примљених голова на утакмицама између тих клубова,

•  ако је и даље исто стање - према обавезујућим прописима 
УЕФА, да се голови дати у гостима рачунају „двоструко” – 
боља гол разлика између постигнутих и примљених голова на 
утакмицама између тих клубова,
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•  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,

•  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.
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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 прелиминарне 
фазе,

•  група „Б“ (Плеј аут): клубови од 9.-16. места после прелиминар-
не фазе.

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:
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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 при-
знат број бодова добијених у финалној фази као и половина бодова 
добијених у прелиминарној фази у складу са принципима дефини-
саним у члану 24. 

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:
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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 обавезујућим прописима 
УЕФЕ, да се голови дати у гостима рачунају „двоструко” - 
повољнија разлика између постигнутих и примљених голова 
на утакмицама између тих клубова, одиграним у прелиминар-
ној фази,

•  ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у целом циклусу такмичења у Супер лиги,

•  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, орга-
низује се баражна утакмица на неутралном терену, који одре-
ди 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 изво-
ђење пенала према важећим прописима.
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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 
одиграним у прелиминарној фази,

•  ако је једнак број бодова - боља гол разлика између постигну-
тих и примљених голова на свим утакмицама у прелиминар-
ној фази,

•  ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у целом циклусу такмичења у Супер лиги,

•  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.
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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 у 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 

складу са одредбама Правилника о лиценцирању клубова Фудбал-

ског савеза Србије за такмичења у организацији УЕФА (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 2/2016).

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.
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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-

пен такмичења уз примену одговарајућих одредби из Дисциплинског 

правилника ФСС.

Клуб који у току такмичења за Супер лигу 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:
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•  Уколико клуб иступи у току прелиминарне фазе сви постигну-
ти резултати се бришу.

•  Уколико клуб иступи у току финалне фазе сви постигнути 
резултати у прелиминарној фази остају на снази а сви резул-
тати 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.

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 органа.

Члан 34.

Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) 
место (места), одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у 
Супер лиги доноси посебном одлуком Извршни одбор ФС Србије, 
водећи рачуна о интересима развоја фудбалског спорта у Србији, с 
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тим да последње пласирани клуб због очувања спортског интереса 
такмичења обавезно 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 Супер лиге добија пе-
хар који је установила Заједница, који се уручује прваку и који остаје 
у клубу током једне сезоне. Клуб је обавезан да чува пехар и одго-
воран 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.

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 плас-
ман известан и пре усвајања коначне табеле. Уколико након уру-
чења пехара пре завршетка такмичарске сезоне наступе околности 
које утичу на распоред клубова на табели (дисциплинска казна и 
сл.), клуб коме је пехар уручен дужан је да исти врати одмах по за-
хтеву 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.
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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.

VI - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА

Члан 38.

Клубови су дужни да се приликом организације утакмица придр-
жавају важећих фудбалских прописа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједнице.

Утакмице организују клубови домаћини. Сваки клуб одлази на 
утакмицу о сопственом трошку.

Члан 39.

Утакмице у такмичењу Супер лиге могу се играти само на стади-
онима који имају дозволу од стране надлежних органа ФСС за так-
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мичење у Супер лиги. Клуб је у потпуности одговоран за припрему 
стадиона за првенствене утакмице. Клуб, који није испунио ту оба-

везу 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 

коме ће се разматрати сва 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, 

пред ставници 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, пронађу начини да се они прева-
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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 
се у ложама на стадиону, а посебно у ВИП ложи, дозволи улазак 
само адекватно одевеним лицима и може забранити улазак ли-
цима која нису пристојно одевена, као и да понашање присутних 
лица буде културно и у складу са спортским и фер плеј принци-
пима. Клубови су одговорни за понашање својих представника у 
ложама стадиона. Свако кршење ове одредбе повлачи дисцип-
линску одговорност клуба.

Члан 42.

Сваки клуб мора да закључи полису осигурања о сопственом 

трошку која покрива све опасности везане са учествовањем у такми-

чењима 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.
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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 не-

одложно, а најкасније у року 7 (седам) дана пре утакмице доставе 

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.
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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 у 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. 

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:
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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 амбле-
мом 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.

Пушење, укључујући и електронске цигарете, у 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 
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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 тима 

поздрављају се са судијама и међусобно,  стиском руке после завр-

шетка процедуре приказивања тимова. Гостујућа екипа поздравља 

се најпре са судијама, а после, пролазећи уздуж поздравља се са 
играчима тима домаћина. По завршетку процедуре судије отрчавају 
на своја места.

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.
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Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, делега-
та 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 обез-

беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за вре-

ме одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања 

утакмице, одговарајућим превозним средством.

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 безбед-
ност 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,
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•  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 технич-
ко - продукцијске услове дефинисане посебним уговором између 
Заједнице и субјекта који има лиценцу главног емитера,

•  обезбеди издвојени сектор за представнике медија у који могу 
ући само новинари са уредно издатим акредитацијама и омо-
гући им коришћење средстава комуникације, у првом реду 
интернет конекцију (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 сред-
става, ласера и других светлосних апарата, забрани истицања 
застава и транспарената увредљивог и недозвољеног садр-
жаја као и да настоје да спрече вулгарне узвике са трибина,

•  да званични спикер на стадиону има спремњен текст у случају 
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 
утак мице, сваки пут је неопходно добијање сагласности Директора 
лиге и делегата утакмице.
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Члан 57.

Часовници на стадионима који мере време утакмице могу да се 
користе под условом да се заустављају на 45 и 90 минута.

Члан 58.

Током утакмице резултати других утакмица могу се приказивати 

на семафору/великом екрану. Симултани преноси утакмице одобре-

ни су само за прес мониторе и канале затвореног типа.

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 охрабре 
или изазову било какав облик нереда у публици,

в)  да приказују било какав јавни неред, грађанску непослушност 
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 било које треће стране на стадиону, укључујући без огра-
ничења било које приказе који имају за циљ да наглашавају, 
директно или индиректно, било какав офсајд прекршај, фаул 
почињен од стране играча, потенцијалну грешку званичника 
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утакмице и/или било које понашање које у супротности са 
принципима фер плеја.

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.

Директор лиге доноси ближе упутство о 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 играча.

Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање осам 
играча. 

Ако један тим, за време игре, остане са мање од осам 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 
дужан да трајно прекине утакмицу.

Члан 65.

Да би могли да учествују у такмичењу Супер лиге клубови су у 
обавези да лиценцирају своје играче, уз дозволу Заједнице.

Играчи се лиценцирају на начин што се администрацији Заједни-
це достављају А и Б листа лиценцираних играча на формулару који 
прописује Заједница.

Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 25 (двадесет пет) 
играча, током трајања текуће сезоне такмичења у Супер лиги. 
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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 играња из других раз-
лога.

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 званич-
но држављанство Републике Србије) и то у сезони 2016/2017. четво-
рица страних играча, плус два играча са територије бивших југосло-
венских република (који немају статус страних играча), по клубу на 
једној утакмици који се уносе у записник-протокол.

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: 
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•  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. 

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.
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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 46. 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.

IX – ОПОМЕНЕ

Члан 70.

Играч, који на утакмицама Супер лиге добије опомену (жути кар-
тон) аутоматски ће без права бирања бити кажњен:
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• 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). 

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 
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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 каж-

њава 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 (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, издр-
жао је аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп 
утакмице.

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.
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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 несметано 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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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“.
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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.

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.

Првостепени огран дужан је да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема жалбе донесе првостепену одлуку.
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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-
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.
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XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 88.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови иг-
рачи, функционери, судије, стручни и технички руководиоци у овом 
такмичењу, одлучује Дисциплинска комисија ФСС, а трошкове пос-
тупка сноси ФСС. Новчане казне се плаћају на посебан рачун ФСС, а 
тако прикупљена средства користиће се првенствено за намену 
развоја омладинског фудбала.

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.

Члан 90.

На свим утакмицама Супер лиге продају се улазнице које самос-
тално штампају клубови сходно условима према којим су добили 
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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 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.

Члан 91.

Све првенствене утакмице Супер лиге подлежу обавезном пла-

ћању следећих доприноса и трошкова које се врши преко Заједнице:

•  судијама - путне трошкове, боравак и надокнаду трошкова 

суђења коју одређује Извршни одбор ФС Србије.

•  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 
дос тављања комплетне финансијске документације Заједници.
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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 стадиони-
ма као и техничко-продукцијске услове неопходне за обављање преноса 
од стране субјеката који имају лиценцу главног емитера за време такми-
чења у Супер лиги дефинишу се посебним документима закљученим 
између Заједнице и субјеката овлашћених да врше пренос.

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 Заједница.
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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 
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.
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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 
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 ложама 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-



БРОЈ  24 СТРАНА 1363ФУДБАЛ, 15.06.2016.

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 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. 

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.
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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. Камере треба да буду удаљене 4 метра од бочне 
линије иза рекламних трака. На игралишту не могу да се 
налазе камере, каблови и телевизијска 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 тре-
ба да снимају гледаоце на начин који би их иритирао;

•  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 асо-
цирали 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.



БРОЈ  24 СТРАНА 1365ФУДБАЛ, 15.06.2016.

XVIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99.

Утакмице у такмичењу Супер лиге  могу се играти на стадионима 
који у свему одговарају Правилима фудбалске игре и који испуња-

вају инфраструктурне критеријуме из Правилника о лиценцирању 

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.

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. 
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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.

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 спонзора 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.
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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 
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 обезбеде 
довољан број најбољих места за:

•  званичне представнике организатора такмичења, према зах-
теву Заједнице,

•  званичне представнике ФСС (посматрач суђења/делегат на 
утакмици), којима треба да обезбеде најбоље могуће услове 
за обављање 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 
организатора такмичења што им омогућава кретање по свим 
зонама стадиона клуба - организатора утакмице.
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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.

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 објаве у Службеном листу ФСС 
„Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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Извршни одбор ФС Србије, на основу члана 47. Статута Фудбал-
ског савеза Србије (Службени лист ФСС “Фудбал”, ванредни бр. 
2/2012 и 8/2014) и Одлуке о систему сталних такмичења за првен-
ство фудбалских лига и надлежним органима за спровођење такми-
чења на нивоу ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“ број 24/2016), 
на седници одржаној 14. јуна 2016. године, донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ ЛИГЕ „СРБИЈА“ 

ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2016/2017. СЕЗОНУ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пропозицијама се ближе уређују Правила за спровођење 
такмичења Прве лиге „Србија“, услови по којима се такмичење од-
вија утврђују надлежни органи који руководе такмичењем, са прави-
ма и обавезама, уређују материјална и друга питања у вези са так-
мичењем, 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.
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Прва лига „Србија“ у такмичарској 2016/17. сезони има 16 клубова.

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 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 2016/2017. 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 2015/16. сезони,
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-  два клуба која су у Супер лиги на крају такмичарске 2015/16. 
сезоне заузели 15. и 16. место,

-  првопласирани клубови Српске лиге групе “Исток”, “Запад”, 
Војводина” и “Београд”.

Члан 5.

На крају такмичарске 2016/17. сезоне у Супер лигу прелазе два 
првопласирана клуба Прве лиге „Србија“. 

На крају такмичарске 2016/17. 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 2017/2018. сезони у Првој лиги „Србије“ такми-
чиће се 16 клубова и то:

-  клубови Прве лиге „Србија“ који су заузели од 3. до 12. места 
на табели у такмичарској 2016/2017. сезони, 

-  два клуба која су у Супер лиги на крају такмичарске 2016/2017. 
сезоне заузели 15. и 16. место,
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-  првопласирани клубови Српске лиге група “Исток”, “Запад”, 
Војводина” и “Београд”,

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 значење:

„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 одложе-
но, у било којој познатој форми трансмисије (аналогно, дигитално, 
кабловски, сателитски), било где у свету (укључујући без ограни-
чења у свакој форми емитовања: телевизијски, радијски, бежично, 
жично, интернет), аудио-визуална услуга такмичења Првенства Су-
пер 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, лиценцирање, 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, медијских, маркетинг и 

права на податке на првенство Прве лиге, које посебном одлуком 

може уступити Удружењу.

У складу са претходним 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 2016/17 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.

Споразум за други радни дан неће бити прихваћен уочи утакми-
ца последња два кола првенства.



БРОЈ  24СТРАНА 1378 ФУДБАЛ, 15.06.2016.

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 фуд-
балским 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 
временске услове и да ће престати разлози због којих је утакмица 
одложена.



БРОЈ  24 СТРАНА 1379ФУДБАЛ, 15.06.2016.

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 двојицу или више играча за сениорску, младу или 
омладинску националну репрезентацију, ради одигравања званичне 

утакмице, онда му се на његов захтев мора изменити распоред оди-

гравања 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.

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 
мора пустити играча, а клуб и играч неће трпети дисциплинске санкције.

Такође, поједине првенствене утакмице клубова - учесника у так-
мичењу за Фудбалски куп Србије могу се на тражење клуба - учес-
ника у такмичењу померити за дан раније, односно дан касније. 
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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 болесни 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, тј. дужину боловања и сл.), пре доношења одлуке затра-
жиће мишљење 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-
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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 највише 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-

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 
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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 писана 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.

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-
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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.

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.
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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 
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.
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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,

•  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.
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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 играча и судије,

• комесар 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 одигра-
вања утакмице, што је обавеза клуба домаћина,

• органи јавне безбедности у униформи, 

• носачи носила, по могућству у својој заштитној кабини.

Специјални контролор за безбедност ФСС, уколико је утакмица 
проглашена утакмицом високог ризика, налази се на погодном мес-
ту по свом избору, ради координирања са осталим надлежним орга-
нима 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.
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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.

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 
безбедност, или представници које они одреде.
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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 просторији 

у којој се саставља записник утакмице. 

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 ко-

ришћење 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.
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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.

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 ли-

ценце тренера, лекара, физиотерапеута и представника клуба. Без 

лиценци службена лица не могу седети на клупи за време утакмице.

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.
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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.

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.
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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,

-  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 
почетка. 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 остали подаци непосредно по завршетку утак-
мице. Оригинал записника се предаје делегату за такмичарски 
орган, други примерак домаћину, а трећи гостујућем клубу. 
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-  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, 
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 и двојно 
регистровани, водећи рачуна о броју таквих играча у записнику утак-
мице, а према одредбама Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, с тим што играчи са навршених 16 година 
живота морају имати одобрење специјалне лекарске комисије да 
могу наступати за први тим. Ово право мора бити потврђено у леги-
тимацији 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 
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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. итд. 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 
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. опомена 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. опомена изречена у последњем колу или последњој утакмици 
претходне такмичарске сезоне.
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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.

Опомене изречене у такмичењу Прве лиге током исте такми-
чарске сезоне, као и аутоматска казна забране играња због изрече-
них 4, 6, 8 итд. опомена преносе се из клуба у клуб Прве лиге, осим 
по завршетку такмичарске сезоне.

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 делегата.

Овлашћени представници клубова су дужни да најмање 75 ми-
нута пре почетка утакмице предају делегату, а ако њега нема судији 
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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-
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.
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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.

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 
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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.

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;
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-  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;

-  делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у 
присуству овлашћених представника оба клуба и судија, саста-
ви записник о одиграној утакмици и да евентуално саслуша 
потребна лица, као и да задржи спортске легитимације искљу-
чених играча, а остале врати представницима клубова са по 
једним примерком  записника.

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. 59. 

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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-

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.
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ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ 
СТАДИОНУ 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“. 

Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утак-
мице најкасније 72 часа пре часа утврђеног за почетак утакмице.

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 
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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.

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.
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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.

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 листу 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 пис-
ма, новчане уплатнице, односно доказа о непосредној предаји жалбе.
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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 
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 скра-
ћени 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.
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Под трошковима у смислу овог става подразумевају се трошкови 
преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у вези са 
поступком одлучивања.

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 такми-
чење у вишем или нижем степену, рок за улагање жалби се 
скраћује и то у првом степену на један дан, сутрадан до 17 часо-
ва по одиграној утакмици и у другом степену 24 часа по пријему 
првостепене одлуке.
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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.

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.
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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 

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 бодова.
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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.

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:
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-  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.

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 осам играча, због 

искључења, повреда и сл., судија је дужан да игру прекине, а уколи-

ко тим није у могућности да у року од пет минута наступи са мини-

малним бројем играча дужан је да прекине утакмицу.

У случају прекида утакмице због мање од осам играча, утакмица 

се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист про-

тивника, уколико до прекида није постигао бољи резултат.

На првенственим утакмицама Прве лиге „Србија“ могу се извр-

шити замене највише три играча.
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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 наступа за први 

тим такође важи 6 месеци. Са специјалним лекарским прегледом, 

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-



БРОЈ  24СТРАНА 1412 ФУДБАЛ, 15.06.2016.

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.

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, 
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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.

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.
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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 (при-

према стадиона, трошкови суђења и делегата, организација 

редарске службе, службе обезбеђења, за штампање улазница 

и сл.) 

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“. 
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ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Приходе са првенствених утакмица Прве лиге „Србија“ убирају 
клубови - домаћини.

Члан 69.

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 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 
Извршни одбор ФСС.
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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.

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-
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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.

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-форфе).

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, 
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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 препору-

ченом „2 Star“ стандарду, тј. „Квалитативним концептом 

ФИФА-Приручник о методама тестирања и захтевима за веш-

тачке 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;
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д)  заштитне кабине за резервне играче и стручна руководства 

клубова, као и одвојену заштитну кабину за делегата утакми-

це, које се постављају на уздужној страни стадиона и пропис-

но 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 кате-

горија играча у складу са прописима ФСС.

3. Клубови Прве лиге „Србије“ морају у потпуности да ис-

пуњавају услове из Основног правилника о стручно-педа-

гошком раду у организацијама ФСС, односно број и стручне 

квалификације тренера, обавезан број млађих селекција у 

такмичењу и све остале одредбе из ових Пропозиција, Правил-

ника о фудбалским такмичењима, Правилника о безбедности и 

сигурности на фудбалским утакмицама, Закона о спречавању 

насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, За-
кона о спорту РС, Одлуке ФСС које се обавезно примењују уз 
Правила фудбалске игре, и осталих прописа ФСС.
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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.

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 ми-
нута по завршетку последње утакмице тог кола.
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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.

ПРИЗНАЊА

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.

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“.
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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 даном доношења, а објављују се у Служ-
беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНIК 

Славиша КОКЕЗА, ср. 
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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 
8/2014), и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 
3/2013), Извршни одбор ФС Србије на седници, одржаној 14.06.2016. 
године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ 

ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

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 
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и надлежних органа за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског 
савеза Србије која садржи:

• 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 
утакмице.
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(2)  Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања 
утакмица дужни су да пруже сву неопходну помоћ за успешну 
организацију 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 
првенства.

(3)  Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачу-
на о клубовима из истог места, односно клубовима са сусед-
них терена за игру, или о корисницима истог терена за игру, 
како би се приликом жребања извршио такав распоред (ди-
риговани жреб) ових клубова, да би се избегло да ови клубо-
ви у истом колу буду домаћини.

Члан 9.

(1)  Утакмице лиге играју се само као дневне утакмице и то не-
дељом, а изузетно средом. 

(2)  Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и 
неким другим - радним даном али најкасније пре следећег 
кола првенства, с тим да се писана сагласност достави на-
длежном 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.



БРОЈ  24 СТРАНА 1427ФУДБАЛ, 15.06.2016.

(2)  Изузетно, уз сагласност оба клуба надлежни орган може дати 

одобрење да се поједине утакмице последња два кола играју 

у раније утврђено време, под условом да исход такве утакми-

це ни теоретски 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 

територији клубова учесника или немогућности да се спрове-

ду прописане мере безбедности за одигравање првенствених 

утакмица, комесари за такмичење донеће одлуку на предлог 

комесара за безбедност 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 учини-

ти уколико су болесна најмање 4 играча једног клуба. Када 

Такмичарски орган добије писмени захтев клуба за одлагање 

утакмице због болести играча са комплетном медицинском 
документацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, 
мишљење за опоровак тј. дужину  боловања и сл.), пре доно-
шења одлуке затражиће предлог и мишљење од Медицинске 
комисије територијалног савеза по захтеву клуба за одла-
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гање утакмице, а иста Комисија пре достављања мишљења 
може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

 (4)  Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје 2 (два) или 
више играча у репрезентацији ФСС, тада се, на захтев клуба, 
утакмица мора одложити.

 (5)  Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора 
се доставити надлежном органу најкасније 5 (пет) дана пре 
предвиђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. О 
одлагању утакмице клубови морају бити обавештени писме-
но или телеграмски 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 утак-
мица редовног кола одигра раније али најкасније пре сле-
дећег кола, под условом да промена термина не иде на 
штету других заинтерсованих клубова, нити да даје такми-
чарску предност клубовима чија се утакмица помера у одно-
су 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 евентуалном одлагању првенствених утакмица, у складу 
са одредбама ових Пропозиција, доноси надлежни орган.

 (9)  У случају више силе, као и других разлога предвиђених Пра-
вилником о фудбалским такмичењима ФС Србије, надлежни 
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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.

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 спо-
разум о новом термину и игралишту, па тај споразум доставе 
надлежном органу сутрадан 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 
времена 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.

IV - ТЕРЕНИ ЗА ИГРУ

Члан 13. 
(1)  Сви клубови морају имати сопствени или уговором обезбеђе-

ни терен за игру за сваку такмичарску годину.

(2)  Сваки терен за игру мора бити регистрован за одигравање 
утакмица са назнаком категорије утакмица које се могу игра-



БРОЈ  24СТРАНА 1430 ФУДБАЛ, 15.06.2016.

ти. Регистрацију и категорију терена за игру врши Комисије за 
пријем терена надлежних територијалних савеза.

(3)  Критеријуми за пријем терена за игру морају да буду у складу 
са Правилима игре ФСС и биће прописани Одлуком Извршног 
одбора надлежног фудбалског савеза.

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 при-
преме 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 може да буде извршен и раније, али истог 
дана и под условима да то буде обављено у присуству деле-
гата, капитена оба заинтересована 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 
такмичарском органу у року од 24 часа уз претходно писмено 
обавештење.
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V -  ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА 
И ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ

Члан 15.
(1)  Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује 

надлежни орган. 

(2)  Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог 
члана, може се изменити само из разлога више силе и најкас-
није 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 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 достави писано обавештење надлежном 
органу МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана 
пре одигравања утакмице.
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-  одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о при-
мљеномј писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делега-
ту, пре почетка утакмице, која се уз записник доставља надлеж-
ном органу, а уколико домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а 
или одобрење за одигравање утакмице, делегат неће дозволи-
ти да се утакмица одигра.

-  да одреди најмање десет редара, који ће бити обележени одго-
варајућим тракама око руке или маркерима, ради одржавања 
реда, како за време одигравања утакмице, тако пре и после 
заршетка утакмице,

-  списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га прила-
же уз свој извештај надлежном органу.

-  да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба 
и других службених лица како пре, тако за време утакмице и 
после ње,

-  да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани про-
дају алкохолних пића као и безалкохолних пића у стакленој 
амбалажи. (дозвољена је употреба амбалаже од папира или 
пластике),

-  да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежурно 
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 распола-
гање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди 
да се записник укуца у компјутер, односно попуни писаћом 
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машином, као и да пружи сву неопходну помоћ при састављању 
записника и евентуалном саслушању одређених лица,

-  да обезбеди најмање десет скупљача лопти, обучених у спорт-
ску опрему, 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,

-  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 пре-
возним 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 
утакмице, обучени у спортску опрему;

(в) лекар;

(г) физиотерапеут;

(д) помоћни тренер, обучен у спортсу опрему;

(ђ) овлашћени представник клуба;

(е) делегат утакмице;

(ж) дечаци за скупљање лопте у спортској опреми;
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(з) комесар за безбедност;

(и) фоторепортери иза фотографске линије;

(ј) органи јавне безбедности.

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 захте-
ваће, 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 навршили 17 година живота.
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(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 одо-
брење специјалне лекарске комисије да могу наступати за 
први тим. Ово право мора бити потврђено и забележено у 
фудбалској легитимацији играча издатој од стране надлежног 
органа за регистрацију. 

(3)  У српским лигама није дозвољен наступ страним играчима у 
складу са одредбама Одлуке о ограничењу броја страних 
играча у домаћим такмичењима (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни број 3/2015.)

Члан 21.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених јавних 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 при-
суству овлашћених представника оба клуба утврђује пре 
почетка утакмице делегат, односно судија утакмице уколико 
нема делегата, а за играче који су закаснили на почетак утак-
мице идентитет се утврђује пре уласка у технички простор.
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(2)  Овлашћени представници оба клуба су дужни да 1 сат пре 
почетка утакмице предају делегату, а ако њега нема судији 
утакмице, фудбалске легитимације за играче који ће наступи-
ти.

(3)  Овлашћени представници клубова имају право увида у спорт-
ске легитимације, играча клубова у присуству делегата или 
судија утакмице. 

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 надлеж-
ном органу да провери њену исправност (право наступања, 
чланарину, казне и др.). Ако играч наступа без легитимације 
мора показати делегату утакмице потврду о извршеном 
важећем лекарском прегледу.

(4)  Противнички клуб може, уз подношење записника утакмице, 
проверити исправност регистрације и право наступања игра-
ча, 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.
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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 леги-
тимацију и доставља је уз извештај надлежном органу.

(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.
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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.

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 иден-
титет играча и исправност фудбалских легитимација;
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-  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 Пропозиција;

-  да фудбалске легитимације и записник утакмице држи у 
просторији за састављање записника утакмице;

-  да у присуству представника клубова, састави прву страну 
записника о утакмици најкасније 15 минута пре њеног 
по четка. Записник се саставља у 4 примерка, с тим што се 
имена свих играча – оних који наступају и оних који су пред-
виђени као заменици неизоставно морају уписати пре 
по чет ка игре, а остали подаци непосредно по завршетку 
утакмице. Оригинал записника се предаје делегату за над-
лежни орган, други примерак домаћину, трећи гостујућем 
клубу. Записник се обавезно куца на рачунару, а изузетно на 
писаћој машини,

-  да у записник одмах после утакмице упише описну оцену 
судијама 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 
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саслуша искључена или пријављена лица, као и да задржи 
спортске легитимације искључених играча, а остале врати 
представницима клубова са по једним примерком записни-
ка, с тим што је обавезан пре тога да у записнику констатује 
које је легитимације искључених играча задржао;

-  судија, судије помоћници, овлашћени представници оба 
клуба 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 
такмичењима 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.
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  (9)  Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утак-
мице, изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске 
легитимације искључених играча, списак редара, списак 
лица која су седела на клупи, достави надлежном органу у 
року од 24 часа по одиграној 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 
обављају 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.
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Члан 36.

(1)  За све утакмице српских лига судије за суђење утакмица 
одређује Комесар за суђење кога именује Извршни одбор ФС 
Србије. 

(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 Судијске комисије ФСС.  

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 одигра-
ти, а одлуку саопштава 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 
службеним лицима.
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(2)  Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши пре-
глед просторија, терена за игру, опреме играча и у случају 
евентуалних 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.

(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 
руководилаца за прекршаје извршене пре, за време и после 
утакмице.

(6)  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 40.
(1)  Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на ста-

дион у заказано време а најкасније 15 минута од предвиђеног 
почетка, утакмицу ће водити првоименовани судија помоћник. 
У случају да ни он не дође онда утакмицу суди другоименова-
ни судија помоћник.

(2)  Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни судије помоћници, 
клубови ће се споразумети да утакмицу води један од испита-
них присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде 
постигнут делегат ће одлучити који ће присутни судија да 
води утакмицу.
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(3)  Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре 
почетка утакмице. Записник о споразуму потписују оба капи-
тена и делегат. Овај записник се прикључује записнику утак-
мице и доставља преко делегата надлежном органу.

(4)  Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је овај 
одредио делегат, то се мора констатовати у записнику одигра-
не утакмице.

(5)  Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица 
судија помоћника, судија ће одлучити о избору помоћника. 
Ако судија не успе да на стадиону нађе испитаног судију, он је 
овлашћен да затражи од оба клуба да му ставе на распола-
гање по једног свог регистрованог играча да обаве дужност 
судије помоћника. Уколико се у међувремену судије помоћни-
ци појаве на стадиону или дође неки испитани судија, судија 
ће тада заменити играча са делегираним, 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 
неизвршења неспорних обавеза насталих из такмичења 
предвиђених пропозицијама надлежног такмичења, регистро-
ваће се са 3:0 (пар форфе) у корист противника.
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(3)  Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити 
због суспензије изречене ради утврђивања материјалне исти-
не неопходно 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 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 
утакмице.
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(3)  Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања 
утакмице, у року који је утврђен претходним чланом није оба-
везан 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 основу одредаба Дисциплинског правилника ФС Србије и 
критеријума 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.
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(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 
службеног саопштења, односно од пријема одлуке. 

(2)  Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, друштве-
но-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.

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 
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искључења, а јавне опомене се не евидентирају ни у записни-
ку утакмице, ни у евиденцији надлежног органа.

       Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води 
евиденицију 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.

Члан 50.

(1)  Клуб организатор утакмице на чијем се терену за игру, било 

да је власник или корисник терена за игру, у вези са утакми-

цом пре, за време или после утакмице догоде нереди, а утвр-

ди се да није предузео мере да их спречи, или да их није 

предузео у довољној мери и гостујући клуб чији навијачи про-

узрокују или учествују у нереду казниће се:

- у лакшем случају новчаном казном.

-  одигравањем 1 - 6 утакмица на свом терену за игру без при-

суства публике.
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-  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 после утакмице, сматра се тежим прекршајем у сми-
слу 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. 

(2)  Питање регуларности утакмице сталног такмичења може се 
поставити на основу жалбе клубова учесника утакмице, као и 
по службеној дужности на основу пријаве фудбалских органа 
или руководства савеза. Жалба се мора уложити у року од 2 
(два) дана од дана одигравања утакмице.

(3)  Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје пот-
ребе, а други доставља другом клубу у спору, на који је овај 
дужан 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 
контролише уплату таксе. 
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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 постигну-
тим резултатом.

(2)  При оцени благовремености жалбе и рока уплате одгова-
рајуће таксе, узима ће се у обзир датум поштанског жига (пре-
порученог писма, односно вирманског налога).

(3)  Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају 
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.

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 слу-
чајевима 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.
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(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 
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 утак-
мице последња два кола, које непосредно утичу на одређи-
вање клуба који треба да учествује у квалификацијама, које 
се спроводе непосредно по завршетку такмичења или клуба 
који треба да настави такмичење у вишем степену, рок за ула-
гање 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. 
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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 Правилника ФСС у смислу члана 69. Правилника о 
фудбалским такмичењима ФС Србије.

(2)  Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из прет-
ходне тачке овог члана.

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 исте-
ку рока за улагање жалби.

(2)  Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице, продужава се до доношења одлуке по жалби, 
односно до правоснажности те одлуке.

(3)  Једном регистрована утакмица не може се поништити од 
стране надлежног органа осим у случајевима који су изричито 
предвиђени Правилником о фудбалским такмичењима ФС 
Србије.
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XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 59.
(1)  Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених 

бодова. Тим који победи на утакмицама српског ранга такми-
чења 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 
освојених 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 припа-
дају.

(5)  Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о 
месту које одлучује о прелазу у виши или нижи степен такми-
чења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж и 
сл.) 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 
сусретима односних тимова.

(6)  Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром 
освојених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика 



БРОЈ  24СТРАНА 1454 ФУДБАЛ, 15.06.2016.

између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика јед-
нака, одлучује 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 решења, онда се одигравају 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 
терену, ако су у питању три клуба;

-  потребан број утакмица, по једноструком куп систему, на неу-
тралном терену, ако су у питању 4 или више клубова.

(7)  Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо 
одигравања ових утакмица, питање победника може се утвр-
дити путем жреба који спроводи надлежни такмичарски орган.

XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 60.
(1)  Утакмица може да почне ако оба тима имају најмање по 8 

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 упи-
сани у записник као играчи или заменици.
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Члан 61.
(1)  Ако један тим за време игре остане са мање од 8 играча, 

судија је дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућ-
ности 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 8 утакмица 
се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист 
противника, 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 нису старији од 20 година. Извршни одбор ФСС ће у 
року од 15 дана пред почетак такмичења у Српској лиги доне-
ти 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 играчима 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.
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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 способ-

ним 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.

(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 лекар-

ском прегледу, не може наступити на јавној утакмици.

(4)  Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча 

омладинца за наступ у првом тиму. Са специјалним лекар-

ским прегледом, све док је на снази, играч може наступати на 
свим утакмицама и у случају да је рок важности редовног 
прегледа истекао.
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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 свога клуба, домаћин је дужан да позајми дресове гос-
тујућем тиму, ако их овај нема.

(3)  Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка 
првенства 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 запи-
сник 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 - НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ

Члан 67.
(1)  Клубови морају одиграти предвиђене утакмице са најбољим 

тимовима.

(2)  Неизвршавање ове обавезе повлачи дисциплинску одговор-
ност.
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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.

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 
(припрема 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.
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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.

(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.
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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 претходног 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:

- 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 
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одлуке о распореду утакмица, местима и времену одигра-
вања утакмица и то најкасније 5 дана пре одигравања. У оста-
лим случајевима клубови се о распореду обавештавају теле-
грамом, 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 спорови-
ма између клубова објављују се у Службеном билтену у виду 
кратког саопштења, а заинтересованим клубовима доставља 
се писани отправак одлуке са образложењем и поуком о прав-
ном леку.

(3)  Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на поједин-
ца (играча, тренера или фудбалског радника) надлежни орган 
објављује одлуку у Службеном билтену са кратким образло-
жењем – истичући врсту и висину казне, утакмицу на којој је 
прекршај учињен, кратак опис прекршаја и одредбе Дис цип-
линског 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 оста-
лим случајевима 8 (осам) дана по пријему писменог отправка 
одлуке.

(5)  Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног бил-
тена, да прате службена саопштења свих органа Лиге и да на 
захтев тих органа доставе одговоре у остављеном року, у 
противном подлежу дисциплинској одговорности.
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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.

(5)  По завршетку такмичарске сезоне 2016/2017. најслабије пла-
сирани клуб Српске лиге „Београд“ који не испада (први 
изнад потиснутих клубова), игра 2 (две) утакмице „баража“ са 
трећепласираним 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 
пос ледњег кола првенства, у групи те лиге испада по један 
клуб мање, с тим што задње пласирани клуб на табели увек 
испада.
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(2)  Уколико се пре почетка такмичења из било којих разлога 
укаже слободно местo у Српској лиги, то место попуњава 
најбоље пласирани клуб из те лиге који је потиснут (испао) 
због испадања клубова из Прве лиге Србије. Ако нема потис-
нутог клуба, место попуњава најбоље пласирани клуб из 
зонске лиге са територије лиге којој припада клуб који је одус-
тао од такмичења. 

(3)  Уколико се два или више клуба нађу у позицији на табели за 
попуну упражњеног места, онда се играју квалификације по 
куп систему, ако су у питању два клуба ако се на критичном 
месту нађу три или више клубова, онда се питање победника 
решава на неутралном терену једноструким бод системом, 
ако су у питању три тима односно једноструким куп системом 
на неутралном терену ако је реч о четири тима.

Члан 81.

(1)  Независно од одредаба члана 79. ових Пропозиција и стече-
ног права на основу заузетог пласмана на табели за прелазак 
у виши ранг, Извршни одбор територијалног савеза има право 
да изврши процену финансијског стања, створених услова, 
играчког потенцијала, стручних и аматерских радника у клу-
бовима, а у циљу утврђивања 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 консулта-
цији са стручним органима. 
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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 Ср-
бије, а, клубови су дужни да исте испуне, у противном, под-
лежу 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 година освајања првенства.

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.
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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 наредног дана од дана доно-
шења а примењиваће се од првог кола јесење сезоне такмичарске 
2016/2017. године.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 
8/2014.), члана 42. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 
3/2013.), и члана 62. став 1. Пропозиција такмичења за првенство 
Српске лиге, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници 
одржаној 14.06.2016. године донео је следећу

О Д Л У К У 
О ИГРАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НАСТУПА 

КАО БОНУС ИГРАЧИ

Члан 1.

У смислу одредаба Пропозиција такмичења за првенство Српске 
лиге, за такмичарску 2016/2017. годину, као бонус играчи сматраће 
се играчи рођени 01.01.1997. године и млађи.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014.), 
члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије 
(Служ бени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 
3/2013.), и члана 5. Пропозиција такмичења за фудбалски Куп Ср-
бије, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржа-
ној   14.06.2016. године донео  је следећу

O Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ 

ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ 
У ТАКМИЧАРСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

Члан 1.

Пропозицијама завршног дела такмичења за фудбалски Куп Ср-
бије које је донео Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 
14.06.2016. године предвиђено је да у завршном делу такмичења 
учествују, и то: 

•  16 (шеснаест) клубова Супер лиге, из такмичарске 
2015/2016. год.

•  16 (шеснаест) клубова Прве лиге “Србија”, из такмичарске 
2015/2016. год.

•  5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп 
Србије организованих у оквиру фудбалских савеза покраји-
на, 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 2015/2016. 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 пред-
кола да би се такмичење свело на 32 клуба учесника 1/16 финала.

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 2015/2016. год одиграће 5 (пет) 
утакмица предкола. 

Члан 5.
Такмичарска комисија ФС Србије полудиригованим жребом ће 

одредити парове за предколо водећи рачуна да се међусобно саста-
ну клубови из најмање удаљености, како би се смањили трошкови 
путовања. 

Члан 6.
По одигравању утакмица предкола путем жреба одредиће се 

парови 1/16 финала у терминима који су предвиђени Календаром 
такмичења ФС Србије за 2015/2016. годину.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у Службеном листу ФСС “Фудбал”. 

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), 
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 одр-
жаној 14.06.2016. године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ 

ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.

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 
2015/2016. год.

•  16 (шеснаест) клубова Прве лиге “Србија”, из такми-
чарске 2015/2016. год.

•  5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп 
Србијеорганизованих у оквиру територијалних фудбал-
ских савеза. 

Члан 5.

У завршно такмичење Kупа Србије укључују се и клубови који су 
у непосредно завршеном такмичењу за 2015/2016 годину испали у ни-
жи 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 једноструком куп систему, а утакмице 1/2 финала Фудбал-
ског купа Србије играју се по двоструком куп систему. Одређивање 
парова врши се жребом, а на основу Упутства које доноси Извршни 
одбор ФСС.



БРОЈ  24 СТРАНА 1471ФУДБАЛ, 15.06.2016.

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 Београду, 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.
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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.

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.
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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 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, статусу и транс-
феру 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-
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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. 

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 
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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 учествоваo у такмичењу 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).

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. 
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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.

Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се 
њихово мишљење о оспособљености терена слаже са одлуком судије.

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.
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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.

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 резултатом.

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.
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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.

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. 
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Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити 
поништена, ако је првостепена 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 прекршаји 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. 

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-
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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. 

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.
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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.

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.
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Приходи од продатих улазница за утакмицу финала распоређује 
се на следећи начин:

•  10% од бруто прихода клубу на чијем се стадиону игра финал-
на 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.

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.
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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.

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 најкас-
није 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.
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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.

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.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Такмичење за Фудбалски куп Србије, укључујући и добијање по-
бедника за завршни део овог такмичења, мора бити завршено до 
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 наредног дана од дана обја-
вљивања у Службеном листу ФСС “Фудбал”.

ПРЕДСЕДНИК  

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012. и 8/2004), 
члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012 и 3/2013) 
и члана 5. Пропозиција такмичења за фудбалски Куп Србије, Изврш-
ни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 14.06.2016. 
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 2016/2017. 

Члан 1.

Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у 
завршном делу такмичења за Фудбалски Куп Србије 2016/2017. 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. 
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Члан 3.

Прво коло – предтакмичење

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 
2015/2016. 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 2015/2016. 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 2015/2016.

У другу вазу се стављају листићи са именима 11 (једанаест) клу-
бова чланова Прве лиге такмичарске 2015/2016. 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.
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Уколико тако добијен такмичарски пар чине клубови који су у 
такмичарској 2015/2016. години били чланови Супер лиге односно 
Прве лиге Србије, домаћин се утврђује тако што се у трећу вазу ста-
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 2015/2016. 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 2015/2016. 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. 
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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.

Клубови који су у такмичарској 2015/2016. 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 2015/2016. 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 2015/2016. 
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 2015/2016. 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 
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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-
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.
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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. 

Члан 6.

Ово Упутство је саставни део Пропозиција завршног дела такми-
чења за Фудбалски Куп Србије, а ступа на снагу даном објаве у 
Службеном листу ФСС “Фудбал”.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни од-
бор Фудбалског савеза Србије на седници одржано 14.06.2016. годи-
не донео је следећу

О Д Л У К У 
О НОВЧАНИМ НАГРАДАМА ЗА ОСТВАРЕНЕ УСПЕХЕ 

У ЗАВРШНИЦИ ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ 
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2016/2017. 

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 дин.
- за пласман у 1/8 финала клуб добија   250.000,00 дин.
- за пласман у 1/4 финала клуб добија   800.000,00 дин.
- за пласман у 1/2 финала клуб добија         1.600.000,00 дин.
- за пласман у 1/1 финала клуб добија         4.200.000,00 дин.

- клуб победник Купа добија          3.000.000,00 дин.

Члан 2.

Средства из члана 1. ће бити исплаћена клубу након измирених 
обавеза клуба из такмичења. 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС “Фудбал”.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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III

КАДРОВСКА ПИТАЊА
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На основу чл. 50. и 62. став 5. Статута ФС Србије (Службени 

лист ФСС “Фудбал”, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) и чланом 4. Пра-

вилника о судијама и суђењу ФС Србије (Службени лист ФСС “Фуд-

бал”, ванредни број 3/2016), Извршни одбор Фудбалског савеза Ср-

бије на  седници одржаној 14.06.2016. године донео је 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ ЧЛАНОВА СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

За чланове Судијске комисије ФС Србије постављају  се:

1. Мирослав РАДОМАН, председник

2. Милан КАРАЏИЋ, члан

3. Зоран ПЕТРОВИЋ, члан

4. Душан МРАКИЋ, члан

5. Ђорђе ЖУТИЋ, члан

6. Мирко СИМИЋ, члан

7. Миле ГАВРИЛОВИЋ, члан

За стручно коментарисање и анализу суђења на програмима ТВ 
Арена задужује се Милан КАРАЏИЋ.
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Члан 2.

Чланови Судијске комисије из члана 1. ове Одлуке постављају 
се на период до краја такмичарске сезоне 2016/2017.

Чланови Судијске комисије за свој рад примају месечну надокна-
ду, чија висина се утврђује посебном одлуком Извршног одбора/
Одбора за хитна питања ФСС.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у 
Службеном листу ФС Србије “Фудбал”.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, вандредни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни 
одбор ФСС, на седници одржаној 14.06.2016. године, донео је сле-
дећу

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ  

МАРИЈАНА МЕНИЋАНИНА ЗА РУКОВОДИОЦА 
ПРОЈЕКТА ЛИЦЕНЦИРАЊА КЛУБОВА И ЛИГА 

У БАЗИЧНОМ ФУДБАЛУ

Члан 1.

У Одлуци о именовању Маријана Менићанина за руководиоца 
пројекта лиценцирања клубова и лига у базичном фудбалу (Службе-
ни лист ФСС “Фудбал”, број 5/2015) у члану 2. став 1. датум 
“30.06.2016. године”. замењује се датумом “31.08.2016. године”.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФСС “Фудбал”.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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ОДЛУКА О ЛЕТЊЕМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2016.  
И ЗИМСКОМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2017.

УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЛЕТЊЕМ 
РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2016. ГОДИНИ

ОБРАСЦИ ФСС

УГОВОР О ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИГРАЊУ

СТИПЕНДИЈСКИ УГОВОР О ИГРАЊУ

РЕГИСТРАЦИЈЕ
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На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Одбор за хитна питања 

ФС Србије, на седници одржаној 18.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О ЛЕТЊЕМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

У 2016. ГОДИНИ 
И ЗИМСКОМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

У 2017. ГОДИНИ

I

Летњи регистрациони период у 2016. години за играче клубова свих 

степена такмичења траје од 13. јуна до 31. августа 2016. године закључ-
но, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, ста-

тусу и трансферу играча ФС Србије.

Зимски регистрациони период у 2017. години за играче клубова 

свих степена такмичења траје од 23. јануара до 17. фебруара 2017. го-
дине закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о ре-

гистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије.

II

Регистрациони период из тачке I ове Одлуке могу користити играчи 

клубова Супер лиге, Прве лиге „Србија“ и српских лига, чије је такмичење 

у току.
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За играче клубова који нису наведени у ставу 1. ове тачке, чије је 

такмичење у току, регистрациони период почиње да тече првог наредног 

дана од последње одигране првенствене утакмице.

III

Овлашћује се Комисија за верификацију регистрација играча да на 

основу тач. I ове Одлуке, изради Упутство о спровођењу Одлуке Извршног 

одбора ФСС о летњем регистрационом периоду у 2016. години.

IV

Саставни део Одлуке је Упутство о спровођењу ове Одлуке.

V

Одлука и Упутство ступају на снагу даном објаве у Службеном листу 

ФСС “Фудбал”, а примењиваће се од 13. јуна 2016. године.

ПРЕДСЕДНИК 

Томислав КАРАЏИЋ, ср.
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На основу чл. 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“ ванредни број 2/2012 и 8/2014) и oдлуке Одбора 
за хитна питања ФСС од 18.03.2016. године, Комисија за регистра-
цију, статус и трансфер играча ФСС, на седници одржаној 15.06.2016. 
године, усвојила је 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЛЕТЊЕМ 

РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2016. ГОДИНИ

1. Летњи регистрациони период у 2016. години, за играче свих 
степена такмичења траје од 13. јуна до 31. августа 2016. године 
закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о ре-
гистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије  
(Сл. лист „Фудбал“ ФСС, ванредни број 3 од 20.06.2011. године, 
50/2012, 3/2013 и 5/2014).

2. На основу чл. 26. Правилника о регистрацији, статусу и транс-
феру играча ФСС, летњи регистрациони период могу користити:

•  играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, 
брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су ко-
ристили зимски регистрациони период 2016. године;

•  играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу прове-
ли најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу 
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били најмање од летњег регистрационог периода 2015. го-
дине), уз захтев за исписницу и потврду о брисању;

•  играчи који се уступају и двојно региструју и играчи који долазе 
или се враћају из иностранства;

•  о броју уступљених и двојно регистрованих играча евиденцију 
воде и за њу одговарају клубови који врше исте регистрације;

•  клубови могу своје играче, без обзира када су приступили 
том клубу, уступити другом клубу и двојно регистровати за 
други клуб, уз обавезно придржавање чл. 34. до 37.а Пра-
вилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС;

•  играчи којима уговори истичу првог дана летњег регистра-
ционог периода 2016. године.

3. Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација могу 
примати оригиналну документацију закључно са 31. августом 2016. 
године.

4. У току регистрационог периода савези могу одржавати и више 
седница, а материјале достављати после сваке седнице, не че-
кајући последњи дан регистрационог периода, све у циљу равно-
мерног објављивања материјала у „Фудбалу“.

5. Материјали са последње седнице из летњег регистрацио-
ног периода (31.08.2016. године) треба да се пошаљу препору-
ченом поштом најкасније до петка 02.09.2016. године или лично 
доставе у ФСС закључно са 05.09.2016. године (понедељак).
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6. За играче који прелазе у клубове Јелен Супер лиге, Прве 
лиге „Србија“, Прве лиге Футсал, Супер лиге за жене и Прве 
лиге за жене доставља се:

•  јединствен списак у два примерка са оригиналном документа-
цијом;

•  исписница од досадашњег клуба на обрасцу предвиђеном од 
стране ФСС (образац је дат уз ово Упутство) или захтев за ис-
писницу, на обрасцу који је такође саставни део овог Упутства, 
уз потврду поште да је исписницу затражио у прелазном року. 
Исто важи и за потврду о брисању;

•  уговор и записник о раскиду уговора. Ако је раскид регулисан 
на штету клуба потребна је исписница, а ако је у питању и про-
мена регистрационог савеза и потврда о брисању. Клуб са 
којим је играч раскинуо уговор дужан је да изда исписницу, а 
ако је не изда, играч може поднети захтев путем поште. Исти је 
поступак и за потврду о брисању.

•  оригиналну документацију по чл. 47. Правилника о регистацији, 
статусу и трансферу ФСС.

Клуб од којег играч затражи исписницу дужан је да исту из-
да, са спецификацијом обрачуна и фактуром за висину накнаде 
(ако исту захтева) у року од 5 (пет) дана од дана пријема захте-
ва, а савез од којег играч затражи потврду о брисању исту из-
даје на обрасцима предвиђеним од стране ФСС у року од 5 (пет) 
дана од дана захтева. У супротном против клубова и савеза који 
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се не буду придржавали ове одредбе примениће се чл. 22. Пра-
вилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

Клуб у који играч долази обавезан је да изврши уплату нак-
наде по испостављеном обрачуну и фактури у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема истих или да закључи споразум о начину 
исплате накнаде. 

  7. За играче који прелазе у клубове српских лига и нижег степе-
на такмичења доставља се:

• уговори и записници о раскиду уговора.

  8. За играче који се уступају доставља се:

•  споразум о уступању (према одредбама чл. 34. до 37. Пра-
вилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС). 
Споразум о уступању објављује клуб у који играч долази. 

  9. За играче који се двојно региструју доставља се:

•  споразум о двојној регистрацији (према одредбама чл. 37.а 
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС). Споразум о двојној регистрацији објављује клуб 
у који играч долази.

10. Споразуми о уступању и споразуми о двојној регистрацији 
који истичу првог дана летњег регистрационог периода 2016. године 
остају на снази до последње одигране утакмице у првенствима, од-
носно у продужецима првенстава (баражу, купу), у којима наступају 
играчи који имају напред наведене споразуме.
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11. За играче који долазе или се враћају из иностранства доста-
вља се:

• писана сагласност Комисије за међународне послове ФСС,

•  писана сагласност (сертификат) прибавља клуб за који се 
играч региструје и исту уз осталу документацију доставља 
надлежном регистрационом савезу, који целокупни мате-
ријал доставља у ФСС на објаву у Сл. лист ФСС „Фудбал“,

12. Документацију за објаву у „Фудбалу“ достављају регистра-
циони савези са оригиналном документацијом (не факсирану). 
Представници клубова не могу достављати регистрациони мате-
ријал.

13. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10. став 
3. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС 
где стоји: „Играчи смеју бити регистровани за највише три клу-
ба током једне сезоне. Током овог периода, играч једино има 
право наступа за два клуба на званичним утакмицама“.

14. Оригинална исписница нема временског ограничења уз 
услов да играч обавезно даје изјаву да исту није користио у претход-
ном регистрационом периоду.

•  У исписници се исписују подаци само по питањима која се 
траже у формулару исписнице.

• У формулару исписнице брише се напомена.
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•  Евиденција опомена и црвених картона у формулару исписни-
це уписује се, али је обавезна провера  и одговорност клуба 
који региструје играча код надлежног органа.

Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о бри-
сању) обавезно се објављује у „Фудбалу“, али њено необјављивање 
не задржава право регистрације играча (чл.17. став 3. Правилника о 
регистрацији).

•  Пасоши играча морају бити уредно и прецизно попуњени 
од стране регистрационог савеза из којег играч одлази, са 
тачним подацима из чл. 16. Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС (Службени лист “Фуд-
бал”, ванредни бр. 3. од 20.06.2011). 

•  Уговори закључени између клуба и играча морају бити на обра-
сцима прописаним од стране ФСС и потписани како предвиђа 
чл. 58. (потписани обавезно на свакој страници од стране игра-
ча и овлашћеног представника клуба) Правилника о регистра-
цији, статусу и трансферу играча ФСС (“Фудбал“ ван. бр.3. од 
20.06.2011. г.) и исти се објављују у „Фудбалу“ и ван регистра-
ционог периода, са роком истека 31.01. текуће године за зим-
ски регистрациони период, а 30.06. текуће године за летњи 
регистрациони период, односно до почетка зимског - летњег 
регистрационог периода у години у којој уговор истиче.

•  Споразуми о уступању и двојној регистрацији могу бити раски-
нути и ван регистрационог периода (чл. 36. став 4. Правилни-



БРОЈ  24 СТРАНА 1507ФУДБАЛ, 15.06.2016.

ка о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС). 
Раскид споразума објављује регистрациони савез који је 
објавио споразум а играч аутоматски стиче право наступа 
за матични клуб без поновне регистрације.

•  При регистрацији играча по чл. 47. Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС у ставу 2. алинеја 2. под „те-
риторијалним“ савезом подразумева се „регионални“ савез. 

•  Надлежни регистрациони савез обавезан је да оригиналну до-
кументацију за регистрацију сваког играча по члану 47. Правил-
ника достави са записником за објаву.

•  Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 1998. године 
и млађи, могу се регистровати са оригиналном документацијом 
(исписница, потврда о брисању и фудбалски пасош) за нови 
клуб до 31.12.2016. године, са правом наступа даном објаве у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“ и примењиваће се од 13. јуна 2016. године.

ПРЕДСЕДНИК, 

Миодраг МОРАЧА, ср.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ______________________________________ 

из _______________________, рег. број: _________________, кога заступа 

_____________________________________ (у даљем тексту: Клуб)

и

_______________________________ из ______________________, 

рођен___________________, ЈМБГ ____________________, држављанин 

_______________________, (у даљем тексту: Играч) закључили су дана 

______________ у _____________________.

У Г О В О Р 
о професионалном игрању

Члан 1.

Овај Уговор се закључује за период од _________________ до 

_________________, односно до почетка ______________ регистрационог 

периода у години у којој уговор истиче.

Члан 2.

1)  За обавезе које је Играч дужан да извршава према Клубу, уго-
ворне стране утврђују месечну накнаду од ______________ ди-
нара, која се исплаћује на начин __________________ и која се 
не може мењати без анекса овог Уговора.

2)  Уговорне стране утврђују и посебне накнаде и то: ___________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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3)  Уговорне стране утврђују и посебне премије и то: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

5)  Клуб је обавезан приликом потписа овог уговора Играчу предати 
општи акт о награђивању и Дисциплински правилник Клуба. Иг-
рач потписује потврду да је примио клупске правилнике.

Члан 3.

 1)  Играч је обавезан да се придржава прописа ФИФА, УЕФА, ФСС, 
а нарочито Статута ФСС, Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, Пра вилника о фудбалским такмичењи-
ма ФСС, као и Статута и других аката Клуба.

 2)  Играч се обавезује да игра фудбал за Клуб према својим нај-
бољим спо соб но стима, да ће све своје спортске способности, 
знања и вештине користити у прилог Клуба и да ће у свом по-
нашању избегавати све што би могло штетити угледу Клуба.

 3)  Играч је обавезан да се придржава тренерових упутстава и на-
лога.

 4)  Играч се обавезује да учествује на свим такмичењима и тренин-
зима Клуба, на свим договорима играча и осталим активности-
ма у вези са припремом за утакмице и такмичења, укључујући 
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и путовања у земљи и иностранству превозним средством које од-
реди 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 
потенцијално опасним активностима које му није одобрио Клуб 
и које осигурање клуба не покрива.

 7)  Играч се обавезује да се неће директно или индиректно клади-
ти на спортским кладионицама на утакмице такмичења у којем 
учествује Клуб, односно осталим сличним активностима пове-
заним 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 при-
редби и промоција и слично. Све наступе у медијима, а посебно 
интервјуе, мора Играчу одобрити Клуб.

 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 
припрема или на тактику за поједину утакмицу. Наведене подат-
ке Играч сме износити јавно само уз изричиту сагласност овла-
шћеног лица Клуба.

10)  Играч се обавезује да у случају болести или повреде одмах 
обавести Клуб или клупског лекара и да се не подвргава лекар-
ским испитивањима а да претходно о томе не обавести клуп
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ског 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 се обавезује да води рачуна о имовини Клуба и да је 
врати по окончању овог Уговора.

13)  Играч се обавезује да долази на све манифестације Клуба 
(спортске, комер ци јалне и сл.).

14)  Играч се обавезује да рекламира спонзоре или комитенте Клу-
ба који имају са Клубом закључен уговор о спонзорству или 
уговор о промоцији, а све према ус ловима и налогу Клуба. 
Рекламирање других правних или физичких лица Играчу није 
допуштено без писане сагласности Клуба.

Члан 4.

1)  Играч потписом овог Уговора преноси на Клуб право на употребу 
лика и имена. Ово право односи се на употребу лика Играча у 
свим медијима и институцијама, укључујући и мултимедије, а 
посебно се односи на употребу фотографија Играча које је до-
пустио 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 
обележја Клуба ни његову службену спортску опрему.
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Члан 5.

1)  Клуб се обавезује да осигура Играча од професионалног обо-
љења и повреда, а које су последица играња утакмице, тренира-
ња, као и за случајеве који су се десили на путовањима на 
утакмице и тренинге и са утакмица и тренинга.

2)  Клуб се обавезује да пријави Играча на обавезно социјално оси-
гурање (здравст ве но, пензијско и инвалидско осигурање и оси-
гурање од незапослености), у складу са законом.

3)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди спортско-медицинску и 
терапијску негу, без накнаде.

4)  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, изврши своје обавезе према Играчу у складу са 
општим актом Клуба.

5)  Клуб се обавезује да Играчу омогући спортско усавршавање 
ангажовањем стручних лица приликом припрема, тренинга и 
утакмица.

6)  Клуб се обавезује да омогући Играчу одлазак на припреме и 
утакмице од го варајуће националне репрезентације за коју насту-
па, у складу са важећим прописима.

7)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди сву потребну спортску 
опрему без накнаде.

8)  Клуб се обавезује да омогући Играчу годишњи одмор у складу 
са општим актом, овим уговором и законским одредбама.
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9) Клуб се о бавезује да омогући Играчу: _____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Члан 6.

1)  Клуб и Играч се обавезују да ће поштовати све анти-допинг пра-
вилнике ФИФА, УЕФА и ФСС.

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

Члан 7.

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 тимови-
ма младих узраста, осим ако Играч има право наступа за те ти-
мове.

Члан 8.

1)  Клуб има право да Играчу одређује висину казне због непошто-
вања 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 Игра-
чеву накнаду.
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2)  Клуб има право на раскид овог Уговора под следећим условима: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Члан 9.

Ако Клуб након завршетка такмичарске сезоне прелази у степен 
такмичења у којем се не могу закључивати уговори о професионалном 
игрању, овај Уговор се ауто мат ски раскида.

Члан 10.

1)  Уговорне стране су сагласне да ће се трансфер Играча изврши-
ти под ус ло вима: _______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________(трансфер).

2)  Уговорне стране сагласно утврђују да се трансфер реализује у 
складу са одред бама Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, односно ФИФА, које регулишу међуна-
родни трансфер играча.

Члан 11.

1)  Овај Уговор представља праву вољу уговорних страна и њего-
вим потписом искључују се сви претходни договори, усмени или 
писани, постигнути између уговорних страна у погледу предмета 
овог Уговора. Овај Уговор у тренутку потписивања нема никак-
вих 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 одред-
би овог Уговора неће имати правно дејство ако измене нису на-
прављене у напред наведеном облику.

3)  Ако би се за неку од одредби овог Уговора утврдило да је ништа-
ва, та чињеница неће имати утицаја на остале одредбе овог 
Уговора. Уговор у целини остаје ваљан а уговорне стране се 
обавезују 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 утврдују надлежност Арбитраж-
ног суда Фудбалског савеза Србије. Клуб и Играч се обавезују да 
спорове поводом овог Уговора неће решавати пред редовним 
судовима.

5)  Ако је овај Уговор сачињен на више језика, у случају спора ва-
жећа је верзија на српском језику.

Члан 12.

1)  Уговорне стране потписом овог Уговора потврђују да су исти 
про читале и разумеле, и прихватају сва права и обавезе, као и 
правне последице које из њега произлазе.

2)  За све што није предвидено овим Уговором примењују се пропи-
си Републике Србије, општи акти ФИФА, УЕФА, ФСС и Клуба.

3)  Ако је Играч малолетан, Уговор је ваљан само ако га је потписао 
и родитељ, стратељ или други законски заступник Играча.
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4)  Овај Уговор је закључен у пет (5) истоветних примерака, од којих 
се по један (1) примерак даје:

а) играчу,

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

в)  Фудбалском савезу Србије, а Клубу се дају два (2) примерка.

При закључивању овог Уговора учествовао посредник или адво-
кат ___________________________________________________________
_________________________________________ (име и презиме, адреса).

 ИГРАЧ КЛУБ
  Овлашћени представник

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

Малолетног Играча заступа _____________________________________
______________________________________________________________
__________ (потпис, име и презиме, својство у односу на Играча, адреса)

Да су овај Уговор број: _______________ дана _______________ код ____
____________________________________ потписали овлашћени пред-
ставник Клуба и Играч

 Тврди и оверава: Фудбалски савез Србије
 Овлашћени представник РФС Комисија за статус
   и верификацију играча ФСС

 _____________________________  ____________________________

  Датум овере



БРОЈ  24 СТРАНА 1523ФУДБАЛ, 15.06.2016.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ______________________________________ 

из _______________________, рег. број: _________________, кога заступа 

_____________________________________ (у даљем тексту: Клуб)

и

_______________________________ из ______________________, 

рођен___________________, ЈМБГ ____________________, држављанин 

_______________________, (у даљем тексту: Играч) закључили су дана 

______________ у _____________________.

С Т И П Е Н Д И Ј С К И  
УГОВОР О ИГРАЊУ

Члан 1.

Овај Уговор се закључује за период од _________________ до 
_________________, односно до почетка ___________________ регистра-
ционог периода у години у којој уговор истиче.

Члан 2.

1)  За обавезе које је Играч дужан да извршава према Клубу, 
уговорне стране утврђују износ месечне стипендије од 
_______________________ динара, која се исплаћује на начин 
_______________________ и која се не може мењати без анекса 
овог Уговора.

2)  Уговорне стране утврђују и посебне награде и то: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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3)  Уговорне стране утврђују и посебне премије и то: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

5)  Клуб је обавезан приликом потписа овог уговора Играчу предати 
општи акт о награђивању и Дисциплински правилник Клуба. Иг-
рач потписује потврду да је при мио клупске правилнике.

Члан 3.

1)  Играч се обавезује да се придржава прописа ФИФА, УЕФА, 
ФСС, а нарочито Ста тута ФСС, Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС, Пра   вил ника о фудбалским 
такмичењима ФСС, као и Статута и других аката Клуба.

2)  Играч се обавезује да игра фудбал за Клуб према својим нај-
бољим способ нос тима и да тренира и припрема се за утакмице 
Клуба. Играч се обавезује да ће све сво је спортске способно-
сти, знања и вештине користити у прилог Клуба и да ће у свом 
понашању избегавати све што би могло штетити угледу Клуба.

3)  Играч је обавезан да се придржава тренерових упутстава и 
налога.

4)  Играч се обавезује да учествује на свим такмичењима и тре-
нинзима Клуба, на свим договорима играча и осталим актив-
ностима у вези са припремом за утак ми це и такмичења, укљу
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чујући и путовања у земљи и иностранству превозним сред  ст вом 
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 произлазе из овог Уговора (осим учешћа 
у активностима националне репре зен тације), као ни у другим 
потенцијално опасним активностима које му није одо брио 
Клуб, и које осигурање клуба не покрива.

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

8)  Играч се обавезује да ће учествовати у свим активностима које 
имају за циљ про моцију Клуба, а нарочито у активностима пу-
тем електронских и штампаних ме ди ја, као и путем јавних при-
редби и промоција и слично. Све наступе у меди ји ма, а посеб-
но интервјуе, мора Играчу одобрити Клуб.

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 клу бу, на садржај тренинга 
или припрема или на тактику за поједину утакмицу. На ведене 
податке Играч сме износити јавно само уз изричиту сагласност 
овлаш ћеног лица Клуба.

10)  Играч се обавезује да у случају болести или повреде одмах 
обавести Клуб или клупског лекара, и да се не подвргава ле-
карским испитивањима а да претходно о томе не обавести 
клупског лекара (осим у хитним случајевима). Подаци о боле
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сти 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 се обавезује да води рачуна о имовини Клуба и да је 
врати по окончању овог Уговора.

13)  Играч се обавезује да долази на све манифестације Клуба 
(спортске, комер цијал не и сл.).

14)  Играч се обавезује да рекламира спонзоре или комитенте Клу-
ба који имају са Клубом закључен уговор о спонзорству или 
уговор о промоцији, а све према ус ловима и налогу Клуба. 
Рекламирање других правних или физичких лица Играчу није 
допуштено без писане сагласности Клуба.

Члан 4.

1)  Играч потписом овог Уговора преноси на Клуб право на употребу 
лика и имена. Ово право односи се на употребу лика Играча у 
свим медијима и институцијама, укључујући и мултимедије, а 
посебно се односи на употребу фотографија Играча које је до-
пустио Клуб.

2)  Клуб има право на употребу факсимила играчевог потписа на 
клупским су ве нирима.

3)  Играч може индивидуално користити свој лик и име у маркен-
тишке сврхе на начин да приликом тих активности не користи 
обележја Клуба ни његову служ бену спортску опрему.
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Члан 5.

1)  Клуб се обавезује да осигура Играча од професионалног обо-

лења и повреда, а које су последица играња утакмице, трени-

рања, као и за случајеве који су се де си ли на путовањима на 

утакмице и тренинге и са утакмица и тренинга.

2)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди спортско-медицинску и 

терапијску негу, без накнаде.

3)  Клуб се обавезује да, ако се Играч приликом испуњавања оба-

веза из овог Уго вора повреди или оболи, па због тога дуже вре-

ме или за стално не може извр ша вати обавезе из овог Уговора, 

изврши своје обавезе према Играчу у складу са општим актом 

Клуба.

4)  Клуб се обавезује да Играчу омогући спортско усавршавање 

ангажовањем струч них лица приликом припрема, тренинга и 

утакмица.

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

утакмице одго ва ра јуће националне репрезентације за коју насту-

па, у складу са важећим пропи сима.

6)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди сву потребну спортску 

опрему без нак наде.

7)  Клуб је обавезан да Играчу који се редовно образује (школа, 

факултет) омогући обављање активности у вези са образо-

вањем и да му помогне при испуњавању његових школских оба-

веза. Клуб ће ослободити Играча обавеза из овог Уговора које 

Играч због школских обавеза не може испуњавати.
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8)  Клуб је обавезан да омогући Играчу: _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Члан 6.

1)  Клуб и Играч се обавезују да ће поштовати све анти-допинг пра-
вилнике ФИФА, УЕФА и ФСС.

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

Члан 7.

1)  Клуб се обавезује да ни на који начин неће дискриминисати 
Игра ча 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 тимови-
ма младих узраста, осим ако Играч има право наступа за те ти-
мове.

Члан 8.

1.  Клуб има право да Играчу одређује висину казне због непошто-
вања овог Уго во ра, у складу са општим актима Клуба. Потписом 
овог Уговора Играч прихвата при мену општих аката Клуба, на 
начин да ће казну уплатити Клубу или да ће Клуб ума њити Игра-
чеву накнаду.
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2)  Клуб има право на раскид овог Уговора под следећим условима: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Члан 9.

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

Члан 10.

1)  Уговорне стране су сагласне да ће се трансфер играча извршити 
под условима __________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________ (трансфер).

2)  Уговорне стране сагласно утврдују да се трансфер реализује у 
складу са одред ба ма Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, односно ФИФА, које регулишу међуна-
родни трансфер играча.

Члан 11.

1)  Овај Уговор представља праву вољу уговорних страна и њего-
вим потписом иск љу чују се сви претходни договори, усмени или 
писани, постигнути између уго вор них страна у погледу предмета 
овог Уговора. Овај Уговор у тренутку пот пи сивања нема никак-
вих писаних или усмених додатака.



БРОЈ  24СТРАНА 1530 ФУДБАЛ, 15.06.2016.

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 одред-
би овог Уговора неће имати правно дејство ако измене нису на-
прављене у напред наведеном облику.

3)  Ако би се за неку од одредби овог Уговора утврдило да је ништа-
ва, 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 утврђено да је ништава.

4)  У случају спора уговорне стране утврдују надлежност Арбитра-
же/Арбитражног суда. Клуб и Играч се обавезују да спорове по-
водом овог Уговора неће решавати пред редовним судовима.

5)  Ако је овај Уговор сачињен на више језика, у случају спора ва-
жећа је верзија на српском језику.

Члан 12.

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

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

3)  Ако је Играч малолетан, Уговор је ваљан само ако га је потписао 
и родитељ, стратељ или други законски заступник Играча.

4)  Овај Уговор је закључен у пет (5) истоветних примерака, од којих 
се по један (1) примерак даје:

а) Играчу,
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б)  Регионалном фудбалском савезу, регистрационом органу код 
којег је закључен, и

ц) Фудбалском савезу Србије, а Клубу се дају два ( 2 ) примерка.

При закључивању овог Уговора учествовао посредник или адво-
кат ___________________________________________________________
_________________________________________ (име и презиме, адреса).

 ИГРАЧ КЛУБ
  Овлашћени представник

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

Малолетног Играча заступа _____________________________________
______________________________________________________________
__________ (потпис, име и презиме, својство у односу на Играча, адреса)

Да су овај Уговор број: _______________ дана _______________ код ____
____________________________________ потписали овлашћени пред-
ставник Клуба и Играч

тврди и оверава: Фудбалски савез Србије
 Овлашћени представник РФС Комисија за статус
   и верификацију играча ФСС

 _____________________________  ____________________________

  Датум овере
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

АРБИТРАЖНИ СУД 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
Број AС-174/16 
Београд, 07. јун 2016.

Арбитражни суд Фудбалског 
савеза Србије преко арбитра 
појединца Александра Јанко-
вића, у арбитражном поступку 

између Марка Илића, из Бео-
града, чији је пуномоћник Мићо 

Петковић, адвокат из Београда, 

ул. Скендер Бегова 55, као ту-
жиоца с једне стране и ФК „ОФК 
Београд“ из Београда, ул. Мије 
Ковачевића 10а, чији је закон-
ски заступник Дракче Дими-
тријевић, из Београда, као ту-
женог с друге стране, ради рас-
кида стипендијског уговора и 
дуга, вредност спора 139.680,00 
динара, по спроведеном пос-

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е
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тупку и одржаној усменој рас-
прави дана 07. јуна 2016, дана 
07. јуна 2016. год, на основу чл. 
33. став 1, чл. 34. став 1. и чл. 
36. Правилника о раду Арби-
тражног суда Фудбалског саве-
за Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“ бр. 11/2015), донео је 
следећу

О Д Л У К У

Усваја се захтев тужиоца 
Марка Илића, из Београда, па 
се раскида стипендијски Уго-
вор о игрању закључен 
24.09.2014. године, регистро-
ван од стране Фудбалског саве-
за Београда, заведен под бро-
јем 1/475 од 06.10.2014. године 
између Марка Илића, као игра-
ча и туженог ФК „ОФК Београд“, 
из Београда, као клуба, криви-
цом клуба.

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ 

Александар ЈАНКОВИЋ, ср.

АРБИТРАЖНИ СУД 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
Број AС-175/16 
Београд, 07. јун 2016.

Арбитражни суд Фудбалског 
савеза Србије преко арбитра 
појединца Александра Јанко-
вића, у арбитражном поступку 
између Стефана Илића, из Бе-
ограда, чији је пуномоћник Ми-
ћо Петковић, адвокат из Беог-
рада, ул. Скендер Бегова 55, 
као тужиоца с једне стране и 
ФК „ОФК Београд“ из Београда, 
ул. Мије Ковачевића 10а, чији је 
законски заступник Дракче Ди-
митријевић, из Београда, као ту-
женог с друге стране, ради рас-
кида стипендијског уговора и 
дуга, вредност спора 139.680,00 
динара, по спроведеном поступ-
ку и одржаној усменој расправи 
дана 07. јуна 2016., дана 07. 
јуна 2016. год, на основу чл. 33 
став 1, чл. 34 став 1 и чл. 36 
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Правилника о раду Арбитраж-
ног суда Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС „Фуд-
бал“ бр. 11/2015), донео је сле-
дећу

О Д Л У К У

Усваја се захтев тужиоца 
Стефана Илића, из Београда, 
па се раскида стипендијски 
Уговор о игрању закључен 
24.09.2014. године, регистро-
ван од стране Фудбалског саве-
за Београда, заведен под 
бројем 1/474 од 06.10.2014. 
године између Марка Илића, 
као играча и туженог ФК „ОФК 
Београд“ из Београда, као клу-
ба, кривицом клуба.

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ 

Александар ЈАНКОВИЋ, ср.

САВЕЗ БЕОГРАДА 
БЕОГРАД

(Седница одржана 07.06.2016.)

„ГАРДОШ“ (Земун): Ивашта-

нин С. Федор и Мирковић А. 

Вук, чл. 30/1.

Раскид уговора

„ОФК БЕОГРАД“ (Београд) 

и играч Пејовић Александар, 

раскинули су уговор о профе-

сионалном игрању, споразум-

но.

„РАД“ (Београд) и играчи 

Калуђеровић Андрија и Љујић 

Матија, раскинули су уговоре о 

професионалном игрању, спо-

разумно.

Брисање из регистра

Бришу се Пејовић Алексан-

дар „ОФК Београд“ (Београд) и 
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Калуђеровић Андрија „Рад“ 
(Београд), јер прелазе на тери-
торију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
АЛЕКСАНДРОВАЦ

(Седница одржана 13.06.2016.)

„ОРЛИЋИ“ (Александро-

вац): Бонџић В. Андрија, Вили-

моновић И. Лидија, Ботуњац Г. 

Игњат, Обрадовић Н. Марија, 

Ћосић Н. Илија, Ивановић О. 

Стефан, Михајловић-Мајдевац 

Д. Лазар, чл. 30/1.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БОГАТИЋ

(Седница одржана 09.06.2016.)

„МАЧВА 2005“ (Богатић): 

Мир ковић Димитрије, чл. 30/1.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВЕЛИКА ПЛАНА

(Седница одржана 15.06.2016.)

„НАПРЕДАК“ (Марковац): 

Миљковић Б. Матија, Бојовић 

И. Никола, Радоњић М. Андре-

ја, Радоњић М. Ана, Јовић С. 

Бранкица, Мишковић Д. Лука, 

Станојевић С. Марко, Тројано-

вић З. Јелена, Вељковић М.

Виктор, Доцић Д. Стефан, Мар-

ковић Г. Михајло, Марковић Г. 

Стефан, Ђорђевић И. Никола, 

Вујчић З. Никола, Вујчић З. 

Александра, Недељковић С. 

Урош, Михајловић Д. Филип, 

Басарић М. Анђелина, Стојано-

вић С. Лазар, Букарица С. Или-

ја, Милисављевић М. Матеја, 

Живуловић Г. Вељко, Сто јано-

вић Н. Александар, Мишковић 

Д. Давид, Мишковић Г. Огњен, 
Митровић Б. Никола и Митро-
вић Б. Лазар, чл. 30/1.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

(Седница одржана 13.06.2016.)

Регистрација уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-
новац) и играч Симовић Т. Ср-
ђан закључили су Уговор о про-
фесионалном игрању до лет-
њег регистрационог периода 
2018. године.

Раскид уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-
новац) и играч Секулић М. Ми-
лан раскинули су уговор о про-
фесионалном игрању, спора-
зумно.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ДЕСПОТОВАЦ

(Седница одржана 07.06.2016.)

„СИНЂЕЛИЋ“ (Војник): Пет-
ковић С. Милош, Михајловић Д. 

Никола, Тодоровић С. Стефан, 
Станковић М. Јован, Станковић 
М. Стефан, чл. 30/1.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ИВАЊИЦА

(Седница одржана 09.06.2016.)

Регистрација уговора

„ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица) 

и играч Ђогатовић М. Владан 
закључили су Уговор о профе-
сионалном игрању до летњег 
регистрационог периода 2017. 
године.

Раскид уговора

„ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица)  
и играч Милетић Г. Немања 
раскинули су уговор о профе-
сионалном игрању, споразум-
но.

„ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица)  
и играч Доцић Г. Марко раски-
нули су уговор о професионал-
ном игрању, споразумно.
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„ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица)  

и играч Гајић М. Марко раскину-

ли су уговор о професионал-

ном игрању, споразумно.

Брисање из регистра

Бришу се Милетић Г. Нема-
ња, Доцић Г. Марко и Гајић М. 
Марко „Јавор-Матис“ (Ива њи-
ца), јер прелазе на територију 
другог савеза.

САВЕЗ ГРАДА 
КРАГУЈЕВАЦ

(Седница одржана 14.06.2016.)

„ШУМАДИНАЦ“ (Крагујевац): 

Рафаиловић Р. Јован „Арсенал“ 

(Крагујевац), чл. 30/2.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
ЛЕСКОВАЦ

(Седница одржана 10.06.2016.)

ОФК „ШАМПИОН 2014“ (Лес-

ковац): Младеновић М. Ненад, 

чл. 30/1.

ОФК „МОРАВА“ (Лесковац): 
Костић С. Александар, чл. 30/1.

„БСК“ (Белановце): Асано-
вић Б. Дарко „Пуста Река“ (Бој-

ник), чл. 30/3.

Брисање из регистра

Бришу се Костић Милутино-

вић Д. Алекса ГФК „Дубочица“ 

(Лесковац) и Здравковић Г. Та-

мара ЖГФК “Лавице Дубочица“ 

(Лесковац), јер прелазе на те-

риторију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛОЗНИЦА

(Седница одржана 08.06.2016.)

„ЛОЗНИЦА“ (Лозница): Су-

ботић М. Страхиња, чл. 30/1.

„МЛАДОСТ“ (Доњи Добрић): 

Станковић Д. Александар „Бе-

жанија“ (Нови Београд), Шими-



БРОЈ  24СТРАНА 1538 ФУДБАЛ, 15.06.2016.

чић Ш. Ивица „ИМТ“ (Нови Бео-

град) и Туцаковић В. Кристиан 

„Вранић“ (Вранић), чл. 30/3.

САВЕЗ ГРАДА 
НИШ

(Седница одржана 08.06.2016.)

„ВУЛКАН 1963“ (Бреница): 

Тошић С. Милош, чл. 30/1.

„ДЕЛИЈСКИ ВИС“ (Ниш): 

Пешић Д. Вељко, чл. 30/1.

„НАЦИОНАЛ“ (Ниш): Дукић 

М. Александар, чл. 30/1.

„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ 

(Ниш): Спасић В. Лука „Ред 

Стар“ (Ниш), чл. 31/1.

„АТЛЕТИКО 2015“ (Ниш): 

Цветановски О. Марко, Вешко-

вић М. Петар, Лазић Д. Јован, 

Стојановић Б. Андреј и Хасано-

вић Љ. Тадија, чл. 30/1.

САВЕЗ ОПШТИНА 
НОВИ ПАЗАР-РАШКА-ТУТИН

(Седница одржана 10.06.2016.)

„КМФ“ (Рашка): Јелић Д. 

Марко, Петровић Г. Станимир, 

Андријанић Д. Вања, Никодино-

вић Н. Богдан, Јоковић М. Нико-

ла, Кнежевић С. Лука, Ћировић 

Н. Лука, Бојовић М. Данило, 

Чоловић С. Филип, Караџић И. 

Немања, Арсовић М. Урош, 

Петровић Ж. Игњат, Марковић 

М. Михајло, Симовић С. Бог-

дан, Ђурђевић Г. Милош, Нико-

лић Т. Лука, Булатовић В. Лука, 

Павловић Д. Алекса, Терзић С. 

Андрија, Зечевић П. Филип, Ар-

сенијевић А. Вукашин, Петро-

вић Д. Стефан, Радуловић Б. 
Матија, Никодиновић Н. Давид, 
Пејчиновић И. Андреј, Кнеже-
вић И. Немања, Стефановић С. 
Александар, Коруга Д. Стево, 
Томовић З. Сава, Шумарац Д. 
Богдан, чл. 30/1.
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„ЈОШАНИЦА-НД 2011“ (Но-
ви Пазар): Џанковић А. Ирфан, 
чл. 30/1.

„АС“ (Нови Пазар): Тутић А. 
Џејлан, чл. 30/1.

Брисање из регистра

Брише се Доловац Ф. Енес 
„Нови Пазар“ (Нови Пазар), јер 
мења територију савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПИРОТ

(Седница одржана 07.06.2016.)

„ЈЕДИНСТВО“ (Пирот): Џу-
нић Д. Урош, Илић Р. Жељко, 
Ивановић Б. Пеђа, Денчић Г. 
Владимир, Мадић Б. Кристијан, 
Мадић С. Михајло, Димић М. 
Лука, Димитријевић Ј. Лука, 
Данков Б. Димитрије, Јанићијев 
Д. Никола, Илић И. Стефан, 
Димитријевић Ј. Павле, Бла-
гојевић А. Андреј, Цветковић В. 
Вељко, Кочић В. Златан, Сели-

мовић Н. Велимир, чл. 30/1.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ШАБАЦ

(Седница одржана 08.06.2016.)

„РАДНИЧКИ“ (Коцељева): 

Петровић Т. Војислав, чл. 30/1.

Брисање из регистра

Брише се Пантић Д. Вељко 

ПОФК “Савациум“ (Шабац), јер 

мења територију савеза.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ

САВЕЗ ГРАДА 
НОВИ САД

(Седница одржана 10.06.2016.)

Регистрација уговора

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и 
играч Пушкарић Дарко закљу-
чили су Уговор о професионал-
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ном игрању до летњег регис-
трационог периода 2017. годи-
не.

Раскид уговора

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад)  

и играч Павков Милан раскину-

ли су уговор о професионал-

ном игрању, споразумно.

Брисање из регистра

Брише се Павков Милан 
„Вој водина“ (Нови Сад), јер 
мења територију савеза.

(Седница одржана 14.06.2016.)

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад): 

Ковачевић Д. Владимир „Спар-

так“ (Суботица) и Лазаревић М. 

Милан „Пролетер“ (Нови Сад), 

чл. 30/2,

Кордић М. Шалета (Црна 
Гора), чл. 30/10.

Регистрација уговора

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и 
играч Зоговић Стефан закљу-
чили су Уговор о професионал-
ном игрању до летњег регис-
трационог периода 2017. године.

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и 
играч Лазаревић Милан закљу-
чили су Уговор о стипендирању 
до летњег регистрационог пе-
риода 2018. године.

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и 
играч Ковачевић Владимир зак-
ључили су Уговор о професио-
налном игрању до летњег ре-
гистрационог периода 2019. го-
дине.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СУБОТИЦА

(Седница одржана 06.06.2016.)

Раскид уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и иг-
рач Бранковић А. Владимир 
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раскинули су уговор о профе-
сионалном игрању бр. 016/16 
од 11.02.2016. године, спора-
зумно.

„СПАРТАК“ (Суботица) и иг-
рач Новаковић Б. Слободан 
раскинули су уговор о профе-
сионалном игрању бр. 008/16 
од 02.02.2016. године, спора-
зумно.

Брисање из регистра

Брише се Клебечко Ж. Чон-
гор „Виноградар“ (Хајдуково), 
јер мења територију савеза.

(Седница одржана 10.06.2016.)

Раскид уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и иг-
рач Ковачевић Д. Владимир 
раскинули су уговор о профе-
сионалном игрању бр. 012/16 
од 09.02.2016. године, спора-
зумно.
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