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I
  

НОРМАТИВНА АКТА
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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 ФС Србије, на седници одржаној 12.07.2016. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СУДИЈАМА 

И СУЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

У Правилнику о судијама и суђењу Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС “Фудбал”, ванредни број 3/2016), у члану 33. 
став 1. под а), у тачки 1. речи “који на дан 1. јула године”, земењују 
се речима “који у календарској години”.

У тачки 2. под а), речи “који на дан 01. јула године”, замењују се 
речима “који у календарској години”.

У тачки 2. под б), после речи “који на дан 1. јула године”, замењују 
се речима “који у календарској години”.

У тачки 2. под б), речи “ “који на дан 1. јула године, замењују се 
речима “који у календарској години”.

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

“На предлог Судијске комисије ФСС, Извршни одбор ФСС може 
одобрити судијама из претходног става који се налазе на листи 
суђења прелазак на листу за помоћно суђење”.

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службе-
ном 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 12.07.2016. годи-
не донео је следећу

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДИСЦИПЛИНСКОГ 
ПРАВИЛНИКА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1. 

У Дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Србије (Служ-
бени лист ФСС „Фудбал“, ван. бр. 7/2011, 3/2012, бр. 12/2014, 
25/2014 и 9/2015), у члану 18.  став 1. мења се тако да гласи:

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

На крају става 3. брише се тачка и ставља зарез и додају речи 
„као и аутоматска казна после добијених 4, 6, 8 итд. опомена на пр-
венственим утакмицама, односно после сваке друге опомене до-
бијене на куп утакмици“. 

Став 6. мења се тако да гласи:

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

Став 8. брише се.

Члан 2.

У члану 54. у ставу 1. додаје се под в) Тренери, и то:

„1. опоменом
2. новчаном казном
3.  забраном вршења функције или забраном обављања дуж-

ности од 1-4 утакмице
4. забраном вршења функције до 6 месеци“.

Члан 3.

Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања 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 ФС Србије на седници одржаној дана 12.07.2016. године, донео 
је

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О РАДУ СА ПОСРЕДНИЦИМА

Члан 1.

У Правилнику о раду са посредницима (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, број 23/2015), у члану 2. после речи „подразумева се“, до-
даје се реч „домаће“.

Члан 2.

Члан 4. мења се тако да гласи:

„Играчи и клубови имају обавезу да ангажују услуге домаћег по-
средника када закључују  уговор о раду и/или уговор о трансферу“. 

Члан 3.

У члану 9. уместо тачке на крају реченице, ставља се зарез и 
додају речи:

„ као и доказ да посредник, физичко лице има држављанство 
Републике Србије и пребивалиште на територији  Републике Србије, 
односно да је посредник, правно лице, регистован на територији  
Републике Србије“.
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Члан 4.

У члану 10. уместо тачке на крају реченице, ставља се зарез и 
додају речи:

„као и доказ да посредник, физичко лице има држављанство 
Републике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије, 
односно да је посредник, правно лице, регистован на територији  
Републике Србије“.

Члан 5.

У члану 23. у ст. 2, 3. и 4. речи „три посто (3%), замењују се ре-
чима „осам посто (8%)“.

Члан 6.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у Службеном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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II
  

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 првенствене утакмице млађих 
категорија, Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 
12.07.2016. године донео је следећу

О Д Л У K У 
О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА 

ОМЛАДИНСКЕ И КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
 ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017. ГОДИНЕ 

Члан 1.

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

I коло 13/14. август  2016. 

II коло 17. август 2016 среда

III коло 20/21. август  2016. 

IV коло 25. август 2016. среда

V коло 27/28. август  2016. 

VI коло 03/04. септембар 2016. 

VII коло 10/11. септембар 2016. 

VIII коло 17/18. септембар 2016. 

IX коло 24/25. септембар 2016. 
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X коло 01/02. октобар 2016. 

XI коло 08/09. октобар 2016. 

XII коло 15/16. октобар 2016. 

XIII коло 22/23. октобар 2016. 

XIV коло 29/30 октобар. 2016. 

XV коло 05/06. новембар 2016. 

XVI коло 12/13. новембар 2016. 

XVII коло 19/20. новембар 2016. 

Члан 2.

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

XVIII  коло 11/12. март 2017. 

XIX  коло 18/19. март 2017. 

XX  коло 25/26. март 2017. 

XXI  коло 01/02. април 2017. 

XXII  коло 08/09. април 2017. 

XXIII  коло 15/16. април 2017. 

XXIV  коло 22/23. април 2017. 

XXV  коло 29/30. април 2017. 

XXVI  коло 06/07. мај 2017. 

XXVII  коло 13/14. мај 2017. 
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XXVIII коло 20/21. мај 2017. 

XXIX  коло 27/28. мај 2017. 

XXX  коло 03/04. јун 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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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) Извршни 
одбор ФС Србије на седници одржаној 12.07.2016. године донео је

О Д Л У К У 
 О КАЛЕНДАРУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА  

ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

Јули 2016.
9/15. Летњи камп У-19 и У-17 репрезентације
27/30. А жене Балатон Куп (Србија, Мађарска, Румунија, 

Белорусија)

Август 2016.
1/4. У-17 Србија-Словачка, две пријатељске утакмице
16/17. I КОЛО Супер лиге
20. II КОЛО Супер лиге
23/28. Квалификације за УЕФА Лигу шампиона 
27/28. III КОЛО Супер лиге

Септембар 
2016.
3/4. IV КОЛО Супер лиге 

I КОЛО Прве лиге 
15. А ЕП 2017 Србија – Белгија ФИФА ТЕРМИН
13/19. У-19 Први квалификациони  

турнир у Албанији (домаћин) 
Србија, Шкотска, Кипар

ФИФА ТЕРМИН

20. А ЕП 2017  
Босна и Херцеговина -Србија

ФИФА ТЕРМИН
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24. V КОЛО Супер лиге 
II КОЛО Прве лиге 

25.09./01.10. У-17 Први квалификациони  
турнир Србија (домаћин),  
Белгија, Румунија, Украјина

УЕФА ТЕРМИН

Октобар  
2016.
2. VI КОЛО Супер лиге 

III КОЛО Прве лиге 
5/6. 1/16 Лига шампиона 
8/9. VII КОЛО Супер лиге 

IV КОЛО Прве лиге 
12/13. 1/16 Лига шампиона 
15/16. VIII КОЛО Супер лиге 

V КОЛО Прве лиге 
22/23. IX КОЛО Супер лиге 

VI КОЛО Прве лиге 
29/30. X КОЛО Супер лиге 

VII КОЛО Прве лиге 

Новембар 
2016.
5/6. XI КОЛО Супер лиге 
9/10. 1/8 УЕФА Лига шампиона 
12/13. XII КОЛО Супер лиге 
16/17. 1/8 УЕФА Лига шампиона 
19/20. XIII КОЛО Супер лиге 
21/24. А пријатељска утакмица ФИФА ТЕРМИН
29/30. X КОЛО Супер лиге 

VII КОЛО Прве лиге 
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Јануар 2017.
8/12. У-19, У-17 зимски камп 

(први део)

Фебруар 2017.
10/14. У-19 У-17 зимски камп  

(други део)
27.2./5.3. А пријатељска утакмица ФИФА ТЕРМИН
25/26. КУП квалификације на регионима

Март 2017.
18/19. КУП 1/8 
22/23. 1/4 УЕФА Лига шампиона 
25/26. XIV КОЛО Супер лиге 

VIII КОЛО Прве лиге
29/30. 1/4 УЕФА Лига шампиона 

Април 2017.
3/9. У-19 репрезентација други круг 

квалификација 
ФИФА ТЕРМИН

7/12. УЕФА У-16 Развојни турнир у 
Бугарској 

15/16. XV КОЛО Супер лиге 
IX КОЛО Прве лиге

22/23. XVI КОЛО Супер лиге 
X КОЛО Прве лигe

29/30. КУП 1/4 
XI КОЛО Прве лиге 
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Мај  2017.
6/7. XVII КОЛО Супер лиге 

XII КОЛО Прве лиге
13/14. XVIII КОЛО Супер лиге 

XIII КОЛО Прве лиге
17. КУП 1/2 
20/21. Турнир регионалних селекција 

У-15
20/21. XIX КОЛО Супер лиге 

XIV КОЛО Прве лиге
27/28. XX КОЛО Супер лиге 

Бараж за попуну Прве лиге 
1. утакмица 

Јуни 2017.
3. КУП ФИНАЛЕ
3/4. Бараж за попуну Прве лиге 

 2. утакмица
5/9. А пријатељска утакмица ФИФА ТЕРМИН
10/11. Турнир региона У-13

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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III
  

ПРОПОЗИЦИЈЕ
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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 12.07.2016. године, 
донеo je

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПРОПОЗИЦИЈА 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ 
У ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Пропозицијама такмичења за Првенство Супер лиге Србије у 
фудбалу за такмичарску 2016/2017. годину (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, број 24/2016), члан 66. мења се тако да гласи:

„Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају званич-
но држављанство Републике Србије) и то у сезони 2016/2017, ше-
сторица страних играча по клубу на једној утакмици, који се уносе у 
записник-протокол“.

Члан 2.

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 члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни од-
бор  ФС Србије, на седници одржаној 12.07.2016.године, донео је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОГРАНИЧЕЊУ БРОЈА СТРАНИХ 

ИГРАЧА У ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 1.

У Одлуци о ограничењу броја страних играча у домаћим такми-
чењима (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 3/2015), у 
члану 1. став 1. речи „такмичарска сезона 2015/2016“, замењују се 
речима „такмичарска сезона 2016/2017“.

 У ставу 1. тачка а) Супер лига, мења се тако да гласи:

 „-највише 6 (шест) играча“.

Члан 6.

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 Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 
8/2014), 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 12.07.2016. 
године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА МЛАЂИХ 

КАТЕГОРИЈА ИГРАЧА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 
2016/2017. ГОДИНУ

I - ОСНОВНЕ ОРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење 
такмичења Лига млађих категорија играча, услови под којима се 
такмичење одвија, утврђују надлежни органи који руководе такми-
чењем са правима и обавезама, уређују материјална и друга питања 
у вези са такмичењем као и друга питања предвиђена Правилником 
о фудбалским такмичењима.  

Члан 2.

Фудбалско првенство Лига млађих категорија играча организује 
се у складу са Одлуком о систему сталних такмичења за првенства 
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фудбалских лига 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 на нивоу ФС Србије за које важе ове про-
позиције спроводи се:

- у Лигама млађих категорија играча (Омладинска и Кадетска).

Члан 4.

Такмичењем Лига млађих категорија играча руководи Извршни 
одбор ФС Србије преко Комесара за такмичење коме је поверио ове 
послове.  

Члан 5.

(1) Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се старају о успеху организације утакмице.

(2) Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања 
утакмица дужни су да пруже сву неопходну помоћ за успешну орга-
низацију утакмице.



ВАН. БРОЈ  10 СТРАНА 29ФУДБАЛ, 12.07.2016.

Члан 6.

(1) Такмичење се спроводи по двоструком бод – систему према 
утврђеном Календару такмичења ФС Србије.

(2) Сваки клуб мора бити једанпут домаћин, а једанпут гост.

Члан 7.

Извршни одбор савеза дужан је да током првенства, а према 
указаној потреби, на захтев клубова или на предлог такмичарског 
органа, разматра питања развоја и регуларности првенства и да 
предузима хитне и енергичне мере. 

II - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА

Члан 8.

(1) Распоред утакмица утврђује надлежни орган пре почетка 
такмичарске сезоне.

(2) Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији 
клубова, која се мора одржати најмање 15 дана пре почетка првен-
ства.

(3) Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачу-
на о клубовима из истог места, односно клубовима са суседних те-
рена за игру, или о корисницима истог игралишта, како би се прили-
ком жребања извршио такав распоред (дириговани жреб) ових клу-
бова, да би се избегло да ови клубови у истом колу буду домаћини.
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Члан 9.
(1) Утакмице лиге млађих категорија играју се суботом и не-

дељом, a изузетно средом. 

(2) Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и 
неким другим - радним даном по правилу пре следећег кола првен-
ства, сем у изузетним случајевима када то није могуће, за овакав 
случај  доставити писану сагласност надлежном органу, 5 дана пре 
одигравања утакмице.

(3) Споразум за други радни дан неће бити прихваћен за утакми-
це последња два кола првенства.

Члан 10.
(1) У интересу регуларности такмичења, у завршном делу у по-

следњем колу првенства утакмице се одигравају истог дана у исто 
време.

(2) Одложене утакмице у завршном делу се морају одиграти пре 
последњег кола.  

(3) Изузетно, уз сагласност оба клуба надлежни орган може дати 
одобрење да се поједине утакмице последњег кола играју у раније 
утврђено време, под условом да исход такве утакмице ни теоретски 
не може утицати на пласман других клубова.

III - ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 11.

(1) Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такми-
чарски орган.
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(2) Када се утакмица одлаже због немира већих размера на те-
риторији клубова учесника или немогућности да се спроведу пропи-
сане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица, Ко-
месар за такмичење донеће одлуку на предлог комесара за безбед-
ност територијалних савеза, односно на основу захтева клубова 
учесника да се утакмица одложи.

(3) Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип 
и сл), а не због спортских повреда играча, то се може учинити уко-
лико су болесна најмање 4 играча једног клуба. Када Такмичарски 
орган добије писмени захтев клуба за одлагање утакмице због боле-
сти играча са комплетном медицинском документацијом (налаз на-
длежног специјалисте, дијагноза, мишљење  за опоровак тј. дужину  
боловања и сл.), пре доношења одлуке  затражиће предлог и 
мишљење од Медицинске комисије ФС Србије по захтеву клуба за 
одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања мишљења 
може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

(4) Ако клуб, који учествује у овим такмичењима, даје играче за 
репрезентативне селекције ФСС, неће бити одлагања утакмица које 
су утврђене Календаром такмичења.

(5) Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора 
се доставити надлежном органу најкасније 5 (пет) дана пре пред-
виђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. О одлагању 
утакмице клубови морају бити обавештени писмено или телеграм-
ски 72 часа пре часа утврђеног за почетак утакмице, која се одла-
же.
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(6) Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубо-
ва надлежни орган може донети одлуку да се одређена утакмица 
редовног кола одигра раније, али најкасније пре следећег кола, под 
условом да промена термина не иде на штету других заинтерсова-
них клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија се 
утакмица помера у односу на остале клубове.

(7) Писана сагласност мора бити достављена надлежном органу 
најкасније 5 дана пре него што је календаром такмичења утврђен 
распоред утакмица одговарајућег кола.

(8) Клубови који евентуало уговоре одигравање међународних 
утакмица у земљи или иностранству у терминима у којима се играју 
утакмице Омладинске и Кадетске лиге, неће моћи да траже одла-
гање својих утакмица у првенству.

(9) У случају више силе, као и других разлога предвиђених Пра-
вилником о фудбалским такмичењима ФС Србије, надлежни орган 
најкасније 24 часа пре одигравања утакмице, може донети одлуку о 
одлагању утакмице.

(10) Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти рад-
ним даном пре наредног кола.

Члан  12.

(1) Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за 
игру, недоласка судија или разлога више силе, надлежни такмичар-
ски орган донеће одлуку да се утакмица одигра у првом слободном 
термину.
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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 играти.  Р е -
гистрацију и категорију терена за игру врши Комисија за преглед и 
пријем терена за игру одређена решењем генералног секретара ФС 
Србије за лиге млађих категорија.

Члан 14.

(1) Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је 
оспособљен за игру.

(2) Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да 
буде оспособљен за одигравање утакмице.

(3) Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да 
поступи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме 
терена за игру.

(4) Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата 
утакмице, капитена оба заинтересована клуба и судије и то у време 
које је службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед 
може да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да 
то буде обављено у присуству делегата, капитена оба заинтересо-
вана клуба и судије.
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(5) Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег 
другог што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен 
да води утакмицу.

(6) Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу 
донету одлуку о неподобности терена и да записник доставе такми-
чарском органу у року од 24 часа уз претходно писмено обавештење.

V - ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА 
И ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ

Члан 15.

(1) Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло, од-
ређује надлежни орган. 

(2) Распоред и сатница утакмица, утврђени по одредбама овог 
члана, могу се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 
дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије 
и делегате утакмице.

(3) При одређивању времена почетка утакмице лиге млађих ка-
тегорија клубови морају водити рачуна о међусобној удаљености 
клубова и то: клубови из истог места могу заказати утакмицу у 10,00 
часова, ако је удаљеност до 200 километара утакмица се може за-
казати најраније у 11,00 часова, а ако је удаљеност преко 200 кило-
метара утакмица се може заказати најраније у 13,00 часова.
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VI - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 16.

(1) Организацију утакмице спроводе домаћи клубови.

(2) Као домаћин-клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у 
распореду утакмице.

Члан 17.

(1) Клуб домаћин обавезан је:

-  да за сваку утакмицу изда писмено обавештење надлежном 
органу МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана 
пре одигравања утакмице,

-  одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о при-
мљеном писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, 
пре почетка утакмице, које 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 пет редара, који ће бити обележени одгова-
рајућим тракама око руке или маркерима, ради одржавања 
реда, како за време одигравања утакмице, тако пре и после 
завршетка утакмице,

-  списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га прила-
же уз свој извештај надлежном органу.
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-  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 - дежур-
ног лекара и дежурно санитетско или друго возило, погодно за 
транспорт повређеног играча (лица), јер у противном утакмица 
се неће одиграти,

-  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 ма-
шином, као и да пружи сву неопходну помоћ при састављању 
записника и евентуалном саслушању одређених лица,

-  да обезбеди шест скупљача лопти, обучених у спортску опрему, 
која се разликује од опреме играча који играју,

-  да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на 
то немају право,

-  да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег 
квалитета, а по одлуци ФС Србије о марки и типу лопте,
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-  клуб-домаћин је дужан да предузиме све потребне мере за 
обезбеђење личности делегата, судија и чланова гостујуће еки-
пе, пре утакмице и за време одигравања утакмице, све до на-
пуштања места одигравања утакмице, одговарајућим пре-
возним средством.

Члан 18.

(1) На свим утакмицама на клупи за резервне играче могу се 
налазити 5 службених лица и 7 резервних играча:

(а) лиценцирани овлашћени представник клуба;

(б) лиценцирани тренер клуба, обучен у спортску опрему;

(в) помоћни тренер, обучен у спортску опрему;

(г) лиценцирани лекар;

(д) физиотерапеут;

(ђ)  највише седам резервних играча уписаних у записник утакми-
це, обучени у спортску опрему.

Члан 19. 

(1) Уколико неко од лица наведених у претходном члану, нема 
одговарајућу опрему – обележја, делегат утакмице захтеваће, преко 
главног дежурног, да такво лице одстрани из ограђеног дела терена.

(2) Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да 
почне.
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VII - ПРАВО НАСТУПАЊА 

Члан 20.

(1) На утакмицама Лига млађих категорија играча имају право 
наступања сви правилно регистровани играчи, који су стекли право 
наступања по одредбама Правилника о регистрацији клубова и иг-
рача ФСС.

Члан 21.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених 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 присуству 
овлашћених представника оба клуба утврђује пре почетка утакмице 
делегат, односно судија утакмице уколико нема делегата, а за игра-
че који су закаснили на почетак утакмице идентитет се утврђује пре 
уласка у технички простор.

(2) Овлашћени представници оба клуба су дужни да 1 сат пре 
почетка утакмице предају делегату, а ако њега нема судији утакми-
це, фудбалске легитимације за играче који ће наступити.
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(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 Омла-
динске и Кадетске лиге Србије довољна је фудбалска легитимација.

(2) Ако играч нема фудбалску легитимацију, идентитет се утврђује 
на основу личне карте или путне исправе.

(3) Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације, 
дужан је у року од 24 часа да достави легитимацију надлежном ор-
гану да провери њену исправност (право наступања, чланарину, 
казне и др.). Ако играч наступа без легитимације мора показати де-
легату утакмице потврду о извршеном важећем лекарском прегледу.

(4) Противнички клуб може, уз подношење записника утакмице, 
проверити исправност регистрације и право наступања играча, који 
је наступио без фудбалске легитимације.

Члан 24.

Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбал-
ску легитимацију, личну карту или путну исправу нема право насту-
пања.

Члан 25.

(1) Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат 
или овлашћени представник противничког клуба посумња у исправ-
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ност тог документа, играч је дужан да свој идентитет докаже личном 
картом или путном исправом а делегат задржава легитимацију и 
доставља је уз извештај надлежном органу.

IX - ДЕЛЕГАТИ
Члан 26.

За сваку првенствену утакмицу Лиге млађих категорија надлеж-
ни орган одређује делегата који заступа руководство и има врховни 
надзор на утакмици.

Члан 27.

Листе делегата Лига млађих категорија утврђују Извршни одбор 
ФС Србије за сваку такмичарску годину. 

Члан 28.

Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења и нор-
мативна акта ФС Србије.

Члан 29.

Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који 
се обавезно организују најмање једанпут годишње и да успешно 
положе провере.

Члан 30.

Делегати су дужни да у случајевима прекида утакмица, искљу-
чења играча и евентуалних спорова између клубова насталих у вези 
такмичења, обаве све потребне радње које су неопходне за одлучи-
вање органа.
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Члан 31.

Делегат је дужан да у записнику утакмице, после увида у стање, 
констатује испуњавање такмичарских услова за одигравање утакми-
ца, који су прописани овим Пропозицијама.

Члан 32.

(1) Делегате за утакмице одређује надлежни орган.

(2) Делегат на утакмици као званични представник савеза засту-
па руководство такмичења и врши надзор над утакмицом.

(3) Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку 
савеза.

Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се 
стара да се све одредбе ових Пропозиција поштују. Он врши надзор 
над организацијом и пружа пуну помоћ клубовима и судијама.

Његове конкретне дужности су:

-  да дође на стадион најкасније 1 сат пре заказаног почетка 
утакмице;

-  да до времена одређеног за почетак утакмице утврди иденти-
тет играча и исправност фудбалских легитимација;

-  да овлашћеним представницима клубова, у њиховом присуству, 
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 
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право као и службеним лицима који не испуњавају услове из 
ових Пропозиција;

-  да фудбалске легитимације и записник утакмице држи код 
себе до завршетка утакмице, ради боље контроле и тачног 
уочавања евентуалних преступа;

-  да у присуству представника клубова, састави прву страну 
записника о утакмици најкасније 30 минута пре њеног почет-
ка. Записник се саставља у 4 примерка, с тим што се имена 
свих играча – оних који наступају и оних који су предвиђени 
као резервни играчи неизоставно морају уписати пре почетка 
игре, а остали подаци непосредно по завршетку утакмице. 
Оригинал записника се предаје делегату за надлежни 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 су-
дијама на основу Упутства који доноси Извршни одбор ФС 
Србије;

- да контролише организацију утакмице;

-  делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у 
присуству овлашћених представника оба клуба и судија, 
састави записник о одиграној утакмици и да евентуално сас-
луша искључена или пријављена лица, као и да задржи 
спортске легитимације искључених играча, а остале врати 
представницима клубова са по једним примерком записника, 
с тим што је обавезан пре тога да у записнику констатује које 
је легитимације искључених играча задржао;
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-  судија, судије помоћници, овлашћени представници оба клу-
ба и искључени играчи (ако је било искључења) дужни су на 
захтев делегата да дају прецизне одговоре, који се уносе у 
записник на питања која им буде поставио делегат утакмице;

(4) Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, да 
поред фудбалске легитимације, тражи и личну карту или путну исправу.

(5) Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези 
с тим може да захтева повећање броја редара.

(6) Делегат нема право да се меша у одлуке судија.

(7) Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у 
случају из чл. 45. Правилника ФС Србије о фудбалским 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.

(9) Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утакми-
це, изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске легитимације 
искључених играча, списак редара, списак лица која су седела на клу-
пи, достави надлежном органу у року од 24 часа по одиграној утакмици.

(10) У случају недоласка делегата, његову дужност преузима 
судија утакмице.
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Члан 33.

(1) Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања 
делегатске дужности оним делегатима који своју дужност не оба-
вљају у складу са овим Пропозицијама.

(2) Изречене мере се уписују у билтен лиге.

Члан 34.

Извршни одбор ФС Србије издаје посебно Упутство о вршењу 
дужности делегата на утакмицама Лига млађих категорија.

X - СУДИЈЕ

Члан 35.

Првенствене утакмице лига млађих категорија суде фудбалске 
судије које се налазе на листи за суђење утакмица Супер лиге, Прве 
лиге Србије и српских лига.

Члан 36.

(1) За све утакмице лига млађих категорија судије за суђење 
утакмица одређује Комесар за суђење, а делегате одређује Комесар 
за такмичење које именује Извршни одбор ФС Србије. 

(2) Делегирање службених лица се врши непосредно пре одигра-
вања следећег кола о чему се обавештавају сви клубови лиге путем 
сајта најкасније 2 дана од извршеног делегирања за једно коло.
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Члан 37.

 (1) Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре, пре утак-
мице прегледа терен за игру и одлучи да ли је терен подобан 

(2) Уколико судија установи уз присуство делегата и капитена 
обе екипе у време предвиђено за почетак утакмице да је терен за 
игру неподобан за игру, утакмица се не може одиграти, и одлуку са-
општава делегату утакмице, а клубови су дужни да поступе у смислу 
ових Пропозиција.

Члан 38.

(1) Судија је обавезан да дође на стадион 1 час пре почетка утак-
мице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим службе-
ним лицима.

(2) Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши пре-
глед просторија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуал-
них примедби захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.

(3) Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе 
своје примедбе и да записник овери својим потписом.

(4) Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да подат-
ке о опоменутим и искљученим играчима и да те податке овери 
потписом у записнику утакмице.

(5) Судије су дужне да у записник утакмице унесу пријаву у писа-
ној форми против играча, функционера, стручних и техничких руко-
водилаца за прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.
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 (6) Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по за-
вршетку утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице 
дођу до делегата ради саслушања. 

Члан 39.

(1) Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на стади-

он 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 другоименовани судија помоћник.

(2) Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни судије помоћници, 

клубови ће се споразумети да утакмицу води један од испитаних 

присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде постигнут 

делегат ће одлучити који ће присутни судија да води утакмицу.

(3) Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре 

почетка утакмице. Записник о споразуму потписују оба капитена и 

делегат. Овај записник се прикључује записнику утакмице и доста-

вља преко делегата надлежном органу.

(4) Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је овај 

одредио делегат, то се мора констатовати у записнику одигране 

утакмице.

(5) Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица су-

дија 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 располагање по једног свог 
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регистрованог играча да обаве дужност судије помоћника. Уколико 

се у међувремену судије помоћници појаве на стадиону или дође 

неки испитани судија, судија ће тада заменити играча са делегира-

ним, односно испитаним судијама који пристану да врше дужност 

судија помоћника.

(6) Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе 
и исте овери. 

XI - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 40.

(1) Суспендовани клуб, не може наступити на јавној утакмици све 
док траје суспензија.

(2) Све утакмице одигране у време суспензије изречене због не-
извршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвр-
шења неспорних обавеза насталих из такмичења предвиђених про-
позицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар 
-форфе) у корист противника.

(3) Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити 
због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине нео-
пходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном 
случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. 
По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице 
према распореду такмичарског органа.
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Члан 41. 

(1) Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења разних 
обавеза не може наступити, а утакмица се региструје са 3:0 (пар-
форфе), 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 42.

(1) Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном 
терену за игру или теренима за игру одређеног подручја, дужан је 
најкасније на 5 дана пре одигравања утакмице да надлежном органу 
пријави други терен за игру на коме жели одиграти утакмицу, који је 
регистрован за играње утакмица српских лига. 

(2) Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања 
утакмице најкасније  48 часова пре часа утврђеног за почетак утак-
мице.

(3) Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања 
утакмице, у року који је утврђен претходним чланом није обавезан 
да иде на одигравање утакмице, а о томе је дужан да телеграфски 
обавести надлежни орган.
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(4) Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 30 
км од седишта кажњеног клуба, сем код лиге Београд где не може 
играти на територији своје и суседне Општине.

Члан 43.

(1) Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање 
утакмице има веће трошкове него што би имао да је играо на терену 
кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб.

(2) Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну спора-
зум, утврдиће надлежни орган.

XIII - ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 44.

(1) О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних 
радника клубова у овом такмичењу, одлучује надлежни орган на 
основу одредаба Дисциплинског правилника ФС Србије и критерију-
ма које доноси Извршни одбор ФС Србије.

(2) Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се ја-
ви делегату ради саслушања. Уколико се искључени играч не јави деле-
гату ради саслушања, клуб је дужан да саслуша играча и узме изјаву, 
достави је надлежном органу у року од 24 часа после одигране утакмице.

(3) Ако играч из претходног става не достави изјаву, сматраће се 
да је саслушан.
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Члан 45.

(1) На одлуке недлежног органа има места жалби Комисији за 
молбе и жалбе територијалног савеза, у року од 8 дана од пријема 
службеног саопштења, односно од пријема одлуке. 

(2) Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, друштве-
но-спортског радника) или клуб, надлежни орган објављује у служ-
беном билтену.

Члан 46.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице 
насталу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на 
првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и 
паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваке 
наредне парне опомене.

За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право 
избора  у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној 
утакмици.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину. 

Члан 47.

(1) Као јавна опомена сматра се свака судијска опомена уписана 
у записник првенствене утакмице. Ако играч на утакмици добије 
јавну опомену и на истој буде искључен због добијања друге јавне 
опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а јавне 
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опомене се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиден-
цији надлежног органа.

Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води 
евиденцију својих опоменутих играча.

(2) Уколико клуб не поступи у смислу претходне тачке и наступи 
са играчем о коме је реч утакмица ће по жалби противника бити ре-
гистрована са 3:0 (пар-форфе) у његову корист, а клуб – играч ће 
бити кажњен по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Члан 48.

Надлежни орган води евиденцију о јавним судијским опоменама, 
објављује их путем службеног саопштења и контролише извршење 
аутоматске казне.

XIV - ЖАЛБЕ

Члан 49. 

(1) Уплата таксе врши се на текући рачун територијалног савеза, 
а надлежни орган који разматра жалбу дужан је да изврши контролу 
уплате таксе. 

(2) Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки клуб 
учесник овог такмичења, који сматра да је оштећен резултатом утак-
мице на коју се жали. Жалбу по свим основама мора доставити у 
року од 2 (два) дана од дана одигравања утакмице.
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(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 ФСС, а надлежни орган 
је дужан да преко рачуноводства Савеза контролише уплату таксе. 

Члан 50.

(1) Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или 

недовољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак већ ће бити 

одбачене, а утакмица ће се регистровати са постигнутим резултатом.

(2) При оцени благовремености жалбе и рока уплате одгова-

рајуће таксе, узима ће се у обзир датум поштанског жига (препору-

ченог писма, односно вирманског налога).

(3) Жалбе на утакмице последња два кола првенства 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 51.

(1) Свака жалба у I степену мора бити решена у року од 15 дана 
од дана пријема жалбе, изузев ако је жалба мотивисана случајеви-
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ма чије решавање спада у надлежност другог органа. У том случају 
решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.

(2) Жалба у II степену, мора бити решена у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе.

Члан 52.

(1) Жалба на одлуку првостепеног органа подноси се Комисији за  

жалбе ФС Србије уз уплату таксе чију висину утврђује Извршни од-

бор ФС Србије. 

(2)  Жалба на одлуку Комисије за жалбе у другом степену је 

коначна.

(3) Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгу-

би спор. 

(4) Под трошковима, у смислу овог става, подразумевају се 

трошкови преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у 

вези са иследним поступком.

Члан 53.

Ако другостепени  орган не поступи у смислу члана 53. сматра 

се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе 

предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским 

такмичењима. 
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 XV - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 54.

(1) Изузетно, од одредаба чл. 50. и 51. ових Пропозиција, за утак-
мице последња два кола, које непосредно утичу на одређивање 
клуба који треба да учествује у квалификацијама, које се спроводе 
непосредно по завршетку такмичења или клуба који треба да наста-
ви такмичење у вишем степену, рок за улагање жалби се скраћује и 
то у I степену на 1 дан, сутрадан до 17 часова по одиграној утакмици 
и у II степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

(2) Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема жалбе донесе првостепену одлуку. 

 Члан 55.

(1) У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 3 
(три) дана сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна 
има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Пра-
вилника ФС Србије у смислу члана 69. Правилника о фудбалским 
такмичењима ФС Србије.

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

XVI - РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 56.

(1) Све одигране утакмице региструје надлежни орган у року од 
15 дана од дана одигравања, изузев утакмице из поглавља XIV ових 
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Пропозиција, које се региструју непосредно по истеку рока за ула-
гање жалби.

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

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

XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 57.

(1) Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бо-
дова. Тим који победи на утакмицама српског ранга такмичења ос-
ваја 3 (три) бода, у случају нерешених резултата оба тима освајају 
по 1 (један) бод, а тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.

(2) За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утак-
мица одговарајућег кола, имена тимова који се такмиче, број освоје-
них бодова и број датих и примљених голова.

(3) Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.

(4) Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље 
место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли 
исти број голова, онда деле места која им припадају.
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(5) Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о мес-
ту које одлучује о прелазу у нижи степен такмичења (укључујући и 
разигравање, квалификације, бараж и сл.) у случају истог броја ос-
војених бодова два или више тимова, пласман на табели се сачиња-
ва на основу додатне помоћне табеле од резултата који су постигну-
ти у међусобним сусретима односних тимова.

(6) 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 су у питању два клуба), 
односно већи број постигнутих голова (када су у питању три или ви-
ше клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, 
онда ће се питање победника утврдити путем жреба који спроводи 
надлежни такмичарски орган.

XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 58.

Утакмица може да почне ако оба тима имају најмање по 8 играча.

(1) Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно 
ући у игру све до краја утакмице, а на начин предвиђен Правилима 
фудбалске лиге, уколико су пре почетка игре уписани у записник као 
играчи или резервни играчи.

Члан 59.

(1) Ако један тим за време игре остане са мање од 8 играча, су-
дија је дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у 



ВАН. БРОЈ  10 СТРАНА 57ФУДБАЛ, 12.07.2016.

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 про-
тивника, уколико овај до прекида није постигао бољи резултат.

Члан 60.

(1) На првенственим утакмицама омладинаца могу наступити 
играчи узраста до 18 година и млађи, на утакмицама кадета играчи 
узраста до 16 година и млађи, а на утакмицама пионира играчи уз-
раста до 14 година и млађи, у складу са чланом 41. Правилника о 
такмичењу ФСС.  

Члан 61.

(1) На првенственим утакмицама Омладинске и Кадетске лиге 
ФС Србије клубови могу заменити 7 (седам) играча који су уписани 
у записник утакмице као заменици (резерве).

XIX - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Члан 62.

(1) Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способ-
ним за наступање. Лекарски преглед мора бити убележен у фудбал-
ску легитимацију играча.

(2) Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан прегледа 
имају најмање 17 година траје 6 месеци, а за остале играче 4 месеца.
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(3) Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није 

обавио лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране 

лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски преглед није 

убележен у легитимацији а делегату утакмице није ставио на увид 

званичну потврду о извршеном лекарском прегледу, не може насту-

пити на јавној утакмици.

(4) Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча 

омладинца за наступ у првом тиму, а четири месеца за играча каде-

та за наступ у омладинском тиму. Са специјалним лекарским пре-

гледом, све док је на снази, играч може наступити на свим утакми-
цама и у случају да је рок важности редовног прегледа истекао.

XX - ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ

Члан 63.

(1) Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима 
исте боје, већ морају бити различито одевени.

(2) Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити 
тим који гостује. Уколико домаћи тим наступа у дресовима боје сво-
га клуба, домаћин је дужан да позајми дресове гостујућем тиму, ако 
их овај нема.

(3) Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка пр-
венства, пријаве боју опреме у којој ће наступати. 
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Члан 64.

(1) Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати броје-
ве прописане величине на својим дресовима. Ови бројеви се морају 
слагати са бројевима на списку играча унетим у записник утакмице.

(2) Величина бројева мора бити на простору од 30 цм х 20 цм, а 
ширина линија сваког броја мора бити најмање 5 цм.

XXI - ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ

Члан 65.

Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи 
утакмицу са 3:0 (пар–форфе), кажњава се измирењем трошкова 
насталих неодигравањем утакмице као и казном одузимања бодова 
према одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Члан 66.

Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утак-
мице, искључује се из даљег такмичења и пада у два нижа ранга 
такмичења без обзира на постигнути пласман, с тим што поред тога 
подлеже дисциплинској одговорности по одредбама Дисциплинског 
правилника ФС Србије.

Члан 67.

Поред тога клуб је дужан да надокнади штету другом клубу, која 
се утврђује на следећи начин:
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-  путне трошкове, за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, 
односно ефективне трошкове око организовања утакмице 
(припрема игралишта, трошкови суђења и делегата).

Члан 68.
Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду 

тражи, клуб је дужан да достави у два примерка, најкасније у року 
од 15 дана од дана када противник није дошао на одигравање утак-
мице.

Члан 69.

Захтеви за надокнаду трошкова који стигну после овог рока неће 
се узимати у разматрање.

Члан 70.

Одлуку о висини накнаде трошкова доноси надлежни орган са-
веза одговарајуће лиге. 

XXII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.

(1) Приход са првенствених утакмица овог такмичења убирају 
клубови домаћини.

(2) Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку.

Члан 72.

Клубови лига млађих категорија уплаћују чланарину за играче 
одговарајућим (територијалним) савезима а доказ о уплаћеној-изми-
реној чланарини мора бити оверен у легитимацији играча.
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Члан 73.

Клубови домаћини исплаћују путне трошкове накнаду за оба-
вљање дужности судија, делегата и посматрача (судијама пре утак-
мице, а делегату-посматрачу после утакмице), у висини коју утврђује 
надлежни орган ФС Србије, а уколико то не учине сносиће дисциплин-
ску одговорност по одредбама Дисциплинског правилника ФСС. 

Члан 74.

Уколико клуб из неоправданих разлоге не допутује на одигра-
вање првенствене утакмице а исту није на 48 часова отказао, дужан 
је да надокнади следеће трошкове према рачунима клубу домаћину:

- за организацију редарске службе и службе обезбеђења;

- за штампање улазница;

- за путне трошкове и дневнице судија и делегата и

-  изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди 
надлежни орган.

XXIII - СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

Члан 75.

(1) Све одлуке надлежних органа лига млађих категорија обја-
вљују се у „Службеном билтену“. У службеном билтену објављују се 
одлуке о распореду утакмица, местима и времену одигравања утак-
мица и то најкасније 5 дана пре одигравања. У осталим случајевима 
клубови се о распореду обавештавају телеграмом, с тим да оба-
вештења приме најкасније 48 часова пре одигравања утакмица.
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(2) Одлуке надлежних органа које се односе на клуб као целину; 
одлуке о казнама – изречене клубовима и одлуке о споровима из-
међу клубова објављују се у Службеном билтену у виду кратког са-
општења, а заинтересованим клубовима доставља се писани отпра-
вак одлуке са образложењем и поуком о правном леку.

(3) Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на поједин-
ца (играча, тренера или фудбалског радника) надлежни орган обја-
вљује одлуку у Службеном билтену са кратким образложењем – ис-
тичући врсту и висину казне, утакмицу на којој је прекршај учињен, 
кратак опис прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника које су 
примењене код изрицања казне.

(4) Рок за улагање жалбе на одлуке о дисциплинским казнама за 
поједине (играче, спортске раднике и тренере) је 8 (осам) дана по 
објави одлуке у Службеном билтену, а у свим осталим случајевима 
8 (осам) дана по пријему писменог отправка одлуке.

(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 под-
лежу дисциплинској одговорности.

XXIV - ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА

Члан  76.

(1) По завршетку такмичења Омладинске и  Кадетске лиге ФС 
Србије обнављање лигe врши се на следећи начин:
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(2) Из Омладинске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије 
пласирана клуба, а улазе прваци омладинских лига фудбалских са-

веза региона „Источне“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза 

Војводине и Фудбалског савеза Београда.

(3) Из Кадетске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пла-

сирана клуба, а улазе прваци кадетских лига фудбалских савеза 

региона „Источне“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза Војводине 

и Фудбалског савеза Београда.

(4) Уколико неко од првака лига млађих категорија територијал-

них савеза неће да наступа у лиги из тачке 2. и 3. овог члана, право 

преузима другопласирана екипа територијалног савеза, а у складу 

са одлуком тог савеза.

Ако првопласирана и другопласирана екипа територијалног са-

веза неће да наступа у лиги из тачке 2. и 3. овог члана, то место 
попуњава најбоље пласирани клуб који би испао из те лиге.   

Члан 77.

(1) У случају када се клуб расформира, спаја са другим клубом 

или одустане од такмичења за време јесење сезоне или пролећне 

сезоне такмичарске године, али пре одигравања последњег кола 

првенства, у групи те лиге испада по један клуб мање, с тим што 

задње пласирани клуб на табели увек испада.

(2) Уколико се пре почетка такмичарске сезоне из било којих раз-

лога укаже слободно местo у лиги млађих категорија, то место по-



ВАН. БРОЈ  10СТРАНА 64 ФУДБАЛ, 12.07.2016.

пуњава најбоље пласирани клуб са територије лиге којој припада 
клуб који је одустао од такмичења. 

Члан 78.

(1) Независно од одредаба члана 76. ових Пропозиција и стече-

ног права на основу заузетог пласмана на табели за прелазак у ви-

ши ранг, Извршни одбор територијалног савеза има право да извр-

ши процену финансијског стања, створених услова, играчког потен-

цијала, стручних и аматерских радника у клубовима, а у циљу 

утврђивања и обезбеђивања стабилних услова који гарантују нор-

мално и несметано такмичење у вишем рангу.

(2) Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће 

утврдити извршни одбор територијалног савеза у консултацији са 
стручним органима. 

XXV - МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО- ПЕДАГОШКИ РАД

Члан  79.

(1) Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању услова 
за стручно-педагошки рад.

(2) Минимум услова за стручно-педагошки рад у клубовима чине 
они услови који су дати одлукама Извршног одбора ФС Србије, а, 
клубови су дужни да исте испуне, у противном, подлежу одредбама 
Дисциплинског правилника. 
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XXVI - НАГРАДЕ

Члан 80.

(1) Првак Омладинске и Кадетске лиге добија од Фудбалског са-
веза Србије у трајно власништво посебан пехар на коме се урезује 
име клуба и година освајања првенства.

XXVII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важиће одред-
бе Правилника о фудбалским такмичењима и осталих прописа и 
одлука ФС Србије.

Члан 82.

Одлуке које доноси Извршни одбор ФС Србије, о спровођењу 
такмичења непосредно се примењују и оне обавезују све клубове 
лига млађих категорија.

Члан 83.

Ове Пропозиције ступају на снагу 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 члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) Извршни одбор Фудбалског 
савеза Србије на седници одржаној 12.07.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО 

ФУДБАЛСКИХ ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ И НАДЛЕЖНИМ 
ОРГАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.

I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се систем сталних такмичења за првен-
ство фудбалских лига Србије за жене на нивоу Фудбалског  савеза 
Србије, почев од такмичарске 2016/2017. сезоне и питања о органи-
зацији и начину рада такмичарских и дисциплинских органа којима 
је ФС Србије поверио вођење такмичења.

Члан 2.

Првенства фудбалских такмичења у женском фудбалу у такми-
чарској сезони 2016/2017. на нивоу Републике Србије биће органи-
зована на следећи начин:
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• Супер лига     8 клубова
• Прва лига Србије     8 клубова
• Друга лига „ Север“   4 и више клубова
• Друга лига „Запад“    4 и више клубова

• Друга лига „Југ“    4 и више клубова

•  Развојна лига млађих  
категорија за жене    4 и више клубова

• Фудбалски куп Србије у женском фудбалу. 

Члан 3.

Првенство у фудбалским лигама Србије за жене на нивоу 
Фудбалског савеза Србије у такмичарској сезони 2016/2017, органи-
зоваће се на следећи начин:

•  Супер лига Србије за жене  (у даљем тексту: Супер лига) је 

јединствена и броји 8 (осам) клубова.

•  Прва фудбалска лига Србије за жене  (у даљем тексту: Прва 

лига) је јединствена и броји 8 (осам) клубова.

•  Друга фудбалска лига Србије (у даљем тексту Друга лига) 

подељена је у три групе: „Север“,“Југ“ и „Запад“, а број клубо-

ва по групама је најмање по 4 (четири).

Члан 4.

У такмичарској 2016/2017. сезони у Супер лиги учествују сле-
дећи клубови:

•  7 клубова Супер лиге који су заузели првих 7 места у Супер 
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лиги у такмичарској сезони 2015/2016.

•  1 клуб победник такмичења у Првој лиги Србије за сезону 

2015/2016.

У Првој лиги Србије за жене у такмичарској 2016/2017. такми-
чиће се 8 (осам клубова):

•  1 клуб који у сезони 2015/2016 заузео последње место у 
такмичењу за плеј аут Супер лиге,

•  5 клубова који су у сезони 2015/2016 у Првој лиги Србије зау-
зели од 2. - 6. места,

•  2 клуба  победника „баража“ између 7. пласираног клуба Прве 
лиге у сезони 2015/2016 и 3 првака Друге лиге по групама 
(„Север“, „Југ“, „Запад“), такође сезона 2015/2016.

Члан 5.

Првенство у Супер лиги организује се и спроводи по трокружном 

бод систему и то у два лига круга (сви клубови се састају међусоб-

но), и завршни део који подразумева мини лигу (плеј оф) и мини 

лигу (плеј аут) према утврђеном календару такмичења у оквиру 20 

кола и то: 12 у јесењем и 8 у пролећном делу првенства.

Два круга лига такмичења  спроводе се у оквиру 14 кола, (један 

клуб игра једном као домаћин, једном као гост).

Мини лига се формира након два круга лига такмичења и то пре-

ма постигнутим резултатима  након одиграних 14 кола. Формира се 
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мини лига (плеј оф) са клубовима који су остварили пласман  од  

првог до четвртог места на табели, а такође формира се мини лига 

(плеј аут) са клубовима који су се пласирали  од петог, закључно са 

осмим местом на  табели.

Мини табеле плеј офа и плеј аута утврђују се пласманом прене-

тих бодова  из међусобних сусрета.  

Клуб Супер лиге који на коначној табели плеј офа на крају такми-

чарске сезоне 2016/2017. заузме прво место, проглашава се прва-

ком Супер лиге и стиче право учешћа у одговарајућем такмичењу 

које организује УЕФА.

Клуб Супер лиге који на коначној табели плеј аута на крају такми-

чарске сезоне  2016/2017 заузме осмо место  прелази у нижи ранг 

такмичења, односно, Прву лигу Србије за жене.

Првенство у Првој лиги организује се са 14 кола (7 плус 7) по 

двоструком бод систему и спроводи се у два дела: први - јесењи 

део, други - пролећни део.

Сваки клуб са осталим клубовима игра по две утакмице, једну 

као домаћин, једну као гост, према утврђеном календару такмичења 

женског фудбала. Резултати из првог дела првенства  преносе се у 
табелу другог дела првенства и на крају се утврђује коначна табела 
од остварених резултата. 
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Клуб Прве лиге који на крају такмичарске 2016/2017 сезоне зауз-
ме прво место, постаје члан Супер лиге Србије за жене.

Клуб Прве лиге који на крају такмичарске 2015/2016. сезоне за-
узме 8. место прелази у нижи ранг такмичења, односно, Другу лигу 
по територијалној припадности.

Првенство у Другој лиги (три групе) организује се и спроводи по 
двокружном бод систему, у онолико кола колико једна група буде 
имала клубова.

Прваци Друге лиге по групама (3), играју бараж за попуну 2 мес-
та у Првој лиги Србије за жене са 7. пласираним клубом Прве лиге, 
на основу посебног Упутства које доноси Извршни одбор ФСС.

Члан 6.

Извршни одбор ФС Србије  руководи такмичењем у Супер и Пр-
вој лиги преко комесара за такмичење којима je Извршни одбор 
ФСС поверио ове послове.

Вођење такмичења у Другој лиги - група „Север“, „Југ“и „Запад“ 
ФС Србије поверава фудбалским савезима како следи:

• Група „Север“ - ФС Војводине
• Група „Југ“ - ФС региона Источне Србије
• Група „Запад“ - ФС региона Западне Србије 
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Члан 7.

У такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу оба-
везни су да учествују сви регистровани женски клубови  са терито-
рије ФС Србије у складу са Пропозицијама овог такмичења.

II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 8.

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-

ма такмичења за Фудбалски куп у женском фудбалу и других пропи-

са ФС Србије и надлежних органа који регулишу ову материју.

Члан 9.

Надлежни првостепени такмичарски органи су:

- Комесар за такмичење Супер лиге и Куп Србије,

- Комесар за такмичење  Прве  лиге Србије, 

- Комесар за такмичење Друге лиге - група „Север“,

- Комесар за такмичење Друге лиге - група „Југ“,

- Комесар за такмичење Друге лиге - група „Запад“.

Комесари за такмичење и њихови заменици бирају се са манда-
том од 1 (једне) године, уз могућност поновног избора.
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Члан 10.

Надлежни дисциплински органи су:

- Дисциплинска комисија ФС Србије,

- Дисциплински судија Друге лиге - група „Север“,

- Дисциплински судија Друге лиге - група „Југ“,

- Дисциплински судија  Друге лиге група „Запад“.

Дисциплинске судије Друге лиге бирају се са мандатом 1 (једне) 
године, уз могућност поновног избора. 

Члан 11.

Надлежни судијски органи су:

- Комесари за суђење ФСС за жене, за Супер и  Прву лигу

- Комесари за суђење Друге лиге група: „Север“, „Југ“ и „Запад“. 

Избор комесара  за суђење Супер и  Прве лиге врши Извршни 
одбор ФС Србије, а избор комесара за суђење у оквиру  Друге лиге 
врше надлежни органи који воде такмичење  по групама ових лига.

Мандат комесара за суђење и њихових заменика траје годину 
дана, уз могућност поновног избора.

Члан 12.

За остваривање обавезе 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.
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Члан 13.

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:

- Комисија за жалбе ФСС,
-  Комисије за жалбе ФС региона који воде такмичење у Другој 

лиги.
Члан 14.

О захтевима за заштиту Правилника одлучује Извршни одбор ФС 
Србије, односно извршни одбори региона за такмичење у Другој лиги.

Члан 15.

Послове суђења у такмичењу за Фудбалски куп Србије у жен-
ском фудбалу врше судијски органи из члана 11. ове Одлуке.

Члан 16.

ФС Војводине и ФС региона бирају комесаре за безбедност и 
њихове заменике, који обављају послове које им повери Комесар за 
безбедност ФС Србије.

III - ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 17.

Извршни одбор ФС Србије доноси Пропозиције такмичења за 
првенство фудбалских лига Србије за жене, које не могу бити у су-
протности са Правилником о фудбалским такмичењима и општим 
актима ФС Србије.



ВАН. БРОЈ  10СТРАНА 74 ФУДБАЛ, 12.07.2016.

Члан 18.

Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за 

првенствено такмичење: распоред утакмица, одлагање утакмица, 

игралишта, одређивање игралишта и почетак утакмица, организа-

ција утакмице, право наступа и утврђивање идентитета, делегати, 

судије, забрана одигравања утакмица на одређеном терену или те-

рену одређеног подручја, дисциплински прекршаји, регистровање 

утакмица суспендованих клубова, жалбе, посебни рокови у жалбе-

ном поступку, регистровање утакмица, утврђивање пласмана, ле-

карски прегледи, дресови (боје и бројеви), наступ са најбољим ти-

мом, предавање утакмица без борбе, најмањи број играчица, фи-

нансијске одредбе, награде, службени билтен, обнављање лига, 
минимум услова за стручно-педагошки рад и др.

Члан 19.

За сва питања која нису уређена овом  Одлуком важе одредбе  
Правилника о фудбалским такмичењима  и осталих прописа ФС Ср-
бије.

Члан 20.

Пропозицијама такмичења за Фудбалски  куп у женском фудбалу 

уређују се услови за организовање и спровођење овог  такмичења, 

као сталног такмичења, које не могу бити у супротности са одредба-

ма Правилника о фудбалским такмичењима, а доноси их Извршни 

одбор ФС Србије и примењиваће се на територији ФС Србије.
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Члан 21.

Клубови  женског фудбала који се такмиче у лигама женског 
фудбала  у потпуности морају испуњавати услове из Основног пра-
вилника о стручно-педагошком раду у фудбалским организацијама 
ФС Србије, Правилника о безбедности и сигурности на утакмицама 
и осталих прописа ФС Србије. 

Члан 22.

Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да  даје упутства и тума-
чења за примену ове Одлуке.

Члан 23.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 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) и члана 9. 
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. I/2007, 3/2012 3/2013), Извршни одбор 
Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 12.07.2016. године, 
донео је

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

ЗА ЖЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Првенство у Супер лиги Србије за жене у такмичарској 2016/2017. 
сезони организоваће се на следећи начин:

•  Супер лига Србије за жене (у даљем тексту: Супер лига) је 
јединствена и броји 8 (осам) клубова.

У такмичењу за првенство Супер лиге у сезони 2016/2017 учест-
вују следећи клубови:

•  7 клубова Супер лиге Србије за жене из такмичарске 2015/2016 
сезоне који су заузели првих  7 места, и

•  1  клуб - првак Прве лиге Србије за жене у такмичарској сезо-
ни 2015/2016.
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Члан 2.

Првенство у Супер  лиги организује се и спроводи по трокружном 

бод систему и то у два лига круга (сви клубови се састају међусобно)  

и завршни део који подразумева мини лигу (плеј оф) и мини лигу 

(плеј аут) према утврђеном календару такмичења  у оквиру 20 кола 

и то: 11 у јесењем и 9 у пролећном делу првенства  

Два круга лига такмичења спроводе се у оквиру 14 кола, (сваки 

клуб игра једном као домаћин, једном као гост).

Мини лига се формира након два круга  лига такмичења и то 

према постигнутим резултатима  након одиграних 14 кола. Формира 

се мини лига (плеј оф) са клубовима који су заузели  од  првог до 

четвртог места на табели, а такође, формира се мини лига (плеј аут) 

са клубовима који су се пласирали  од петог, закључно са осмим 
местом на  табели.

ПЛЕЈ ОФ

Клубови који су заузели прва четири места на табели након оди-
граних четрнаест кола  првенства у сезони 2016/2017  формирају 
мини лигу  (плеј оф) и преносе резултате и бодове  из међусобних 
сусрета (1-4).

Мини табела (плеј оф ) се одређује  пласманом пренетих бодова 
из међусобних сусрета.
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Први круг (плеј офа) за титулу првака Супер лиге игра се на сле-
дећи начин:

1) 1 - 4      2) 3 - 1       3) 1 - 2

     2 - 3             4 - 2           3 - 4

Други круг  (плеј офа) за титулу првака Супер лиге игра се на 
следећи начин:

4) 4 - 1     5)  1 - 3       6) 2 - 1

 3 - 2                   2 - 4           4 - 3

На крају оба  круга  (плеј офа) мини лиге такмичења  утврђује се 

коначан пласман на табели. Клуб који на коначној табели (плеј офа) 

заузме прво место проглашава се прваком Супер лиге за сезону 

2016/2017 и  стиче право учешћа у одговарајућем такмичењу у жен-

ском фудбалу Европске фудбалске федерације (УЕФА).

ПЛЕЈ АУТ

Клубови који су заузели пласман од петог до осмог места  на 
табели Супер лиге Србије за жене сезона 2016/2017 након 14 кола  
првенства формирају мини лигу (плеј аут) и преносе резултате и 
бодове  из међусобних сусрета.
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Мини табела (плеј аут) се одређује пласманом пренетих бодова  
из међусобних сусрета:

Први круг (плеј аут), за опстанак у Супер лиги,  игра се на сле-
дећи начин:

1) 5 - 8   2) 7 - 5  3) 5 - 6

 6 - 7   8 - 6   7 - 8

Други круг (плеј аут) за опстанак у Супер лиги игра се на следећи 
начин:

4) 8 - 5  5) 5 - 7  6) 6- 5

 7 - 6    6 - 8   8 - 7

На крају оба круга (плеј аут) мини лиге такмичења, утврђује се 
коначан пласман на табели. Клуб који, на основу резултата, заузме 
осмо место  на табели испада из Супер лиге и прелази у непосредно 
нижи степен такмичења Прву лигу Србије за жене.

У случају да два или више клубова у такмичењу (плеј аут) у 
коначном пласману  имају исти број бодова за одређивање коначног 
пласмана формира се мини (помоћна) табела тимова који су у пи-
тању. 

Утврђивање коначног пласмана на табели плеј аута спроводи се 
на истоветан начин као и за утврђивање коначног пласмана на та-
бели плеј офа. 
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УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ 

Члан 3.

Утврђивање пласмана на табели после првих 14 кола, као и при-
ликом формирања група play-off и play-out и коначних табела након 
завршетка такмичења у play-off-у и play-out-у, врши се на следећи 
начин:

у случају да два или више клубова у такмичењу у коначном 
пласману  имају исти број бодова  за одређивање коначног пласма-
на формира се мини (помоћна) табела тимова који су у питању.На-
име, ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље 
место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли 
исти број голова онда деле места која им припадају.

Изузетно, ако је реч о месту  које одлучује првака или обезбеђује  
учешће у неком међународном такмичењу, као и о месту које одлу-
чује о прелазу у нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, 
play-off, play-out  и сл. ) у случају истог броја освојених бодова  два 
или више клубова, пласман на табели се сачињава на основу додат-
не помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним 
сусретима тимова.

Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освоје-
них бодова. Ако је збир бодова једнак  одлучује разлика између да-
тих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака  одлучује већи 
број постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба) од-
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носно већи број постигнутих голова (када су у питању 3 и више клу-
бова). Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, онда се 
играју утакмице између заинтересованих клубова, и то:

•  две утакмице по двоструком бод 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 бод систему, на неу-
тралном терену, ако је у питању 4 или више клубова.

Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо оди-
гравања утакмица, питање победника може се утврдити и путем 
жреба  који спроводи Комесар за такмичење Супер лиге.

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД 
И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 4.

Такмичењем у Супер лиги Србије за жене руководи Извршни 
одбор ФСС, преко Комесара за такмичење  Супер лиге Србије за 
жене и његовог заменика ( у даљем тексту: Комесари за такмичење,с 
тим да је извршни орган Комесар за такмичење),  којима је Извршни 
одбор  поверио ове послове .

Члан 5.

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се старају о  организације утакмице.
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Члан 6.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 
најкасније 20 дана пре почетка јесењег, односно, пролећног дела 
такмичења, према званичном календару ФСС. Такмичарски бројеви 
клубова одређују се жребом.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, 
односно, из места која су удаљена до 50 км. приликом жреба, од-
носно извлачења такмичарских бројева, утврдиће се такав распоред 
утакмица ових клубова како би се избегло да у истом колу ови клу-
бови истовремено буду домаћини.

Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу 
коришћења и оних термина који по званичном календару ФСС нису 
предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може 
да одлучи да се такви термини користе за поједина првенствена 
кола.

Члан 7.

Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови до-
маћини дужни су да најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утак-
мице сваког кола, Комесару за такмичење доставе у писаној форми 
на и-мејл:

• место и назив игралишта на коме ће се играти утакмица,
• дан и време почетка одигравања утакмице.

Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније тер-
мине почетка утакмица.
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Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року 
исту ће заказати Комесар за такмичење и о томе обавестити заин-
тересоване клубове.

При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачу-
на о временским приликама, годишњем добу, померању времена и 
посебно, да време одигравања утакмице не буде на штету гостујуће 
екипе, тј. ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изу-
зев ако су екипе постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 
11:00 часова. Посебно се мора водити рачуна о међумесној удаље-
ности тако да на удаљености до 200 километара утакмица се може 
заказати најраније у 11:00 часова, а на удаљености преко 200 кило-
метара најраније у 13:00 часова,а преко 350 км, не пре 14,00 часова

Члан 8.

Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима, одо-
брити одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђе-
них календаром такмичења, под условом да клубови који траже 
такву сагласност не остварују такмичарску погодност на штету дру-
гих клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења.

Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и не-
дељом.

Члан 9.

Извршни одбор ФСС  ће током првенства, а према указаној пот-
реби, на предлог Комисије  за женски фудбал ФСС и Комесара за 
такмичење, разматрати питања развоја, унапређења и регуларности 
такмичења и предузимати потребне мере.
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Члан 10.

У случају лошег времена, одложена утакмица мора се одиграти 
сутрадан, или најкасније у среду пре наредног кола, уколико су от-
клоњени услови због којих је утакмица одложена.

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправда-
них разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак 
ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном термину, по-
жар, земљотрес и сл.), о чему одлучује судија утакмице. Комесар за 
такмичења одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекину-
та утакмица регистровати постигнутим резултатом до прекида утак-
мице, а у складу са чланом 48. став 2. Правилника о фудбалским 
такмичењима ФС Србије.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уко-
лико је до прекида дошло пре истека 80%  регуларног времена од-
ређеног за игру, сагласно члан 48. став 2. Правилника о фудбалском 
такмичењу.

Члан 11.

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених 
утакмица, донети одлуку да се првенствена утакмица, или цело пр-
венствено коло, одложи због оправданих разлога који су наступили 
без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемија,болест 
најмање 5 (пет) играчица једног клуба, саобраћајне несреће једне 
од екипа учесница  такмичењу, друштвених немира већих размера, 
немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за оди-
гравање првенствених утакмица и сл.).
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Када се утакмица одлаже због болести играчица (тровања и сл.) 
клуб који тражи одлагање мора уз писани захтев да достави ком-
плетну медицинску документацију /налаз надлежног специјалисте, 
дијагноза,мишљење за опоравак тј. дужину боловања и сл). Пре 
доношења одлуке Комесар за такмичење затражиће мишљење од 
Медицинске комисије ФС Србије, која пре достављања свог конач-
ног мишљења, може извршити одређене додатне анализе, преглед 
болесних играчица и сл.

У случају одсуства чланова Медицинске комисије, те немогућ-
ности добијања сагласности за одлагање од комисије, Комесар за 
такмичење може затражити консултације са другим медицинским 
лицима, донети одлуку, а од Медицинске комисије, накнадно,тражити 
мишљење.

Клуб у овом такмичењу има право на одлагање првенствене 
утакмице, уколико су из његовог тима узете најмање две играчице 
за састав фудбалске репрезентације Србије („А“, Омладинске, Ка-
детска или друге репрезентације ФСС).

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за 
такмичење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност 
другог клуба учесника, може донети одлуку, да клубови учесници 
утакмице замене улоге клуба домаћина  али само  по постигнутом 
споразуму у јесењем делу  текуће такмичарске сезоне.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за 
такмичење ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном 
термину, под условом да сваки клуб има најмање 3 слободна дана 
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између одигравања две утакмице. Одложене утакмице јесењег дела 
првенства морају се одиграти најкасније пре првог кола које се игра 
на пролеће, а одложене утакмице пролећног дела првенства пре 
одигравања последња три или два  кола,  која се на основу одлуке 
Комесара за такмичење обавезно играју у исто време.

Члан 12.

Сваки клуб који учествује у првенству Супер лиге Србије за жене 
мора да испуњава следеће услове:

•  да утакмице игра на игралишту са травнатим тереном, као и 
на терену са вештачком подлогом (под условом  да у свему 
одговара  Правилима  фудбалске игре), које је регистровано 
од стране  надлежног органа територијалног савеза,

•  да се утакмице у оквиру Супер лиге Србије за жене  морају  
играти на стадионима -  игралиштима регистрованим, најни-
же,  за утакмице Српске лиге или за више степене такмичења,

•  да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од 
травнатог терена оградом, према прописима ФСС,

•  да обезбеди 6 сакупљача лопти, обучених у спортску опрему, 
која мора да се разликује од опреме играчица које играју утак-
мицу,

•  да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свла-
чионицу за судије;

•  да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за 
купање, умивање и пиће, ВЦ и друге пратеће просторије, са 
довољном квадратуром,
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•  заштитне кабине за резервне играче и стручна руководства, 
као и одвојену заштитну кабину за делегата утакмице, које се 
постављају на уздужној страни игралишта, постављене у 
скалду са ПФИ, као и обележен „технички простор“, у складу 
са прописима ФСС,

• посебну просторију за сачињавање записника о утакмици,

•  да испуњава све услове у вези са тимовима млађих катего-

рија играчица у складу са прописима ФСС. Да испуњава све 

услове у вези са стручно- педагошким радом у складу са одго-

варајућим прописима ФСС клуб мора да испуњава све услове 

из Правилника ФСС о безбедности и сигурности  на фудбал-

ским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно примењују  

уз  Правила фудбалске игре, 

•  да женски фудбалски клуб уколико не поседује стадион - иг-

ралиште  мора   да  закључи  уговор  о коришћењу са власни-

ком  стадиона - игралишта за целу  предстојећу сезону,

•  да  клубови надлежном органу ФС Србије, пре почетка првен-
ства, пријаве стадион - игралиште на којем ће током целе 
сезоне играти првенствене и куп утакмице.Само они стадиони 
- игралиштe које клубови пријаве, а који ће бити примљени од 
стране надлежног органа ФС Србије, биће стадиони - игра-
лишта, на којима ће се моћи играти првенствене и куп утакми-
це Супер лиге Србије за жене у текућој сезони,

•  да клубови доказе о поседовању стадиона-игралишта или 
уговор о коришћењу, достављају на увид уз такмичарски упит-
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ник, који су у обавези да  органу који води такмичење доставе 
15 дана пре почетка првенства,

•  да клубови обавезно имају организован рад са играчицама 
млађим од 15 година, односно да имају формирану најмање 
по једну пионирско-кадетску екипу коју укључују у надлежно 
такмичење,

•  да за сваки пријављени (примљени стадион) има АТЕСТ гро-
мобранске и електро инсталације, у складу са Правилником о 
безбедности и сигурности ФСС.

Члан 13.

Сваки клуб   учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра 
са својим најбољим тимом  и да утакмицу, по правилу, започне са 11 
играчица.

Члан 14.

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, предста-
вници клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид 
фудбалске легитимације играчица које тог дана наступају, лиценцу 
или писано овлашћење за представника клуба, лиценцу тренера и 
помоћног тренера, лекара и физиотерапеута за рад у клубу у текућој 
такмичарској сезони,у принципу сат пре утакмице, а најкасније 45 
минута, пре почетка утакмице, како би се прва страна записника и 
идентитет играчица урадили и утврдили на време, сходно захтевима 
ДК ФСС. Неизвршавање овог захтева (неоправдано) подлеже дис-
циплинској пријави.
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Ако делегат утврди да лица из става 1. овог члана немају писана 
овлашћења, односно, лиценце неће им дозволити улазак у ограђени 
део терена за игру.

Лиценце за рад тренера, помоћног  тренера, лекара и физиоте-
рапеута у клубовима женског фудбала издају надлежни органи  
ФСС. Сва докуметација за издавање лиценци се мора доставити 
надлежном органу најкасније 10 дана пре почетка првенства, како 
би се исте на време израдиле. Лиценца тренера се израђује у скла-
ду са Упутством за издавање дозволе за стручно педагошки рад, 
Струковне организације тренера ФСС.

Члан 15.

Клуб   домаћин дужан је да  обезбеди образац записника о оди-
гравању утакмице који се попуњава у четири примерка и да обезбе-

ди да се записник попуни писаћом машином, или на компјутеру, као 

и да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евен-

туалном саслушању удаљених званичних лица клубова на утакмица 

из ограђеног дела терена за игру, пријављених играчица и других 

званичних лица, искључења играчица или других инцидената. Обра-

зац записника прописује ФСС. Путем овлашћеног и мејла, домаћин 

је  дужан доставити примерак записника, након завршетка утакмице 
надлежном такмичарском органу.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се 
старају о правилном и тачном уношењу података у записник утакми-
це, који су дужни да потпишу.
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Члан 16.

За време одигравања утакмице, на клупама за резервне играча 
могу седети 6 (шест) службених лица и 7 (седам) резервних играчи-
ца. Службена лица која седе на клупама за резервне играчице су:

• овлашћени представник клуба .
• лиценцирани тренер, односно, шеф стручног штаба,
• лиценцирани помоћни тренери (2)
• лиценцирани лекар клуба. 
• лиценцирани физиотерапеут .

Члан 17.

Клуб   домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обез-
беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и 
за време одигравања, као и све до напуштања места одигравања 
утакмице. 

Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама 
обезбеди лекарску службу  и кола за хитне лекарске интервенције , 
која морају  да буду на стадиону-игралишту  најмање на 30 минута 
пре почетка утакмице.

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске 
интервенције нису на стадиону, односно игралишту  до почетка утак-
мице, та утакмица се неће одиграти, а све последице због неодигра-
вања утакмице сноси клуб   домаћин.

Клуб домаћин по сопственој процени безбедносне ситуације  
сваке утакмице појединачно,доноси одлуку о Обавештењу о јавном 
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скупу, полицијској управи МУП-а Републике Србије у роковима 
утврђеним Законом о јавним скуповима Републике Србије,а у скла-
ду са Упутством ФСС.

Клуб   домаћин је такође дужан да обезбеди одговарајућу редар-
ску службу од најмање 8 редара који се могу налазити искључиво 
ван ограђеног дела терена  за игру и потребну опрему за озвучење.
За евентуалне утакмице високог ризика,применити правилник о без-
бедности и сигурности на фудбалским игралиштима,а обавештење 
о јавном скупу је тада обавезно.

Комесар за такмичења доноси ближе Упутство о организацији и 
реду на игралиштима.

ПРАВО НАСТУПА

Члан 18.

Право наступа имају све правилно регистроване играчице са 16 
(шеснаест) година живота и које су стекле право наступа на првен-
ственим утакмицама. Изузетно, у тимовима сениорског узраста могу 
наступити играчице  са 15 година, али не и млађе од 15 година на дан 
утакмице, с тим да морају обавезно имати одобрење специјалне ле-
карске комисије, којим се оглашавају способним за наступање на 
утакмицама сениорског узраста и да им је то право потврђено од на-
длежног регистрационог органа и унето у фудбалску легитимацију.

Уколико специјални лекарски преглед није уписан нити потврђен  
од надлежног регистрационог органа, делегат неће дозволити 
наступ играчици на утакмици.
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На првенственим утакмицама немају право наступа играчице 
које се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутомат-
ском казном  забране играња због добијених опомена.

Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена покази-
вањем жутог картона уписана у записник првенствене утакмице. Ако 
играчица на утакмици добије опомену и на истој буде искључена 
због добијања друге опомене, играчица се дисциплински кажњава, 
а опомене се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиден-
цији Комесара за такмичење.

Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и дру-
гих дисциплинских мера за играчице.

Уколико клуб не поступи  у смислу  става 2. овог члана и наступи 
са играчицом о којој је реч, утакмица ће  по жалби противника или 
по пријави дисциплинског органа, бити регистрована са 3-0 (пар- 
форфе) у његову корист, а клуб и играчица ће бити кажњени по од-
редбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опо-
мена и других дисциплинских мера, региструје опомене у својој еви-
денцији, објављује их путем службеног саопштења и контролише 
извршење аутоматских и других казни.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице, 
насталу после сваког  добијања 4 (четири)  опомене, играчица издр-
жава на првој наредној утакмици,а након издржане казне због 4 жута 
картона,након свака два жута картона,на првој наредној утакмици у 
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такмичарској години.  Играчици, чији  наступа на утакмицама дои-
гравања   баража, преноси опомене у бараж у затеченом стању,тј. 
ове  опомене се не бришу, већ играчица са тим бројем започиње 
утакмице доигравања   баража.

Опомене из једне такмичарске сезоне не преносе се у другу - 
бришу се.

Члан 19.

На првенственим утакмицама могу наступити само играчице 
чији је идентитет утврђен путем фудбалске легитимације издате од 
надлежног органа за регистрацију, а у случају њеног недостатка пу-
тем јавне исправе   личне карте, пасоша, под условом да се делегату 
утакмице стави на увид писана потврда о исправном и важећем 
лекарском прегледу. Уколико такве потврде нема  делегат ће игра-
чици забранити наступ на утакмици.

Идентитет играчица  обавезно  утврђује делегат утакмице   пре 
почетка утакмице на терену за игру, а за закаснеле играчице прили-
ком уласка у игру,а код закаснелих заменица играчица,приликом 
ступања у технички простор,под условом да су уписане у записник 
пре почетка утакмице.

Члан 20.

Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају 
имати уредан налаз о извршеном лекарском  прегледу и бити огла-
шене способним за играње фудбала.
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Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци за иг-
рачице сениорке , а за играчице млађе  од 16 година, али не и млађе 
од 15 година на дан утакмице, специјални лекарски преглед не сме 
бити старији од 4 (четири) месеца.

Лекарски преглед мора бити убележен  у фудбалску легитима-
цију играчице. Изузетно, извршени лекарски преглед играчице може 
да се докаже и потврдом која је издата на основу званичног регистра 
о извршеном лекарском прегледу, осим за играчице испод 16 годи-
на, чији специјални лекарски преглед мора бити убележен у фудбал-
ску легитимацију и потврђен од стране надлежног органа за регис-
трацију играча.

Играчица која није лекарски прегледана,односно,  није обавила 
лекарски преглед, или којој је од стране лекара забрањено играње,  
као и играчица којој лекарски преглед није убележен у легитимацију, 
а делегату утакмице није стављена на увид званична потврда о из-
вршеном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици 
и делегат утакмице таквој играчици ће забранити наступ.

ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ

Члан 21.

За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује 
делегата који заступа фудбалско руководство. Делегат  има врховни 
надзор на утакмици и оцењује укупну организацију утакмице и рад 
свих службених лица.
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Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини 
одмах по завршетку утакмице у присуству представника клубова. 
Записник утакмице у једном и свој извештај делегата такође у јед-
ном примерку делегат доставља Комесару за такмичење у року од 
24 часа након одигране утакмице. Саставни део записника су сви 
материјали, изјаве удаљених и пријављених званичних лица и игра-
чица као и фудбалске легитимације искључених играчица.

За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.

Делегати се бирају из редова искусних фудбалских радника а на 
предлог покрајинских и регионалних фудбалских савеза. 

Број делегата по регионима и укупни број делегата на листи, од-
ређује ИО ФСС, на предлог Комесара за такмичење,а након предло-
га регионалних савеза.

Када се укаже потреба, Комесар за такмичење може да затражи 
писане  допунске извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља 
судија утакмице.

Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и 
правима делегата.

 С У Д И Ј Е

Члан 22.

Комесар за суђење ФСС одређује судије за све утакмице. То 
своје право Комесар за суђење може пренети на свог заменика или 
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други орган надлежног територијалног фудбалског савеза. Комеса-
ра за суђење, као и његовог заменика, бира Извршни одбор ФС 
Србије на предлог Судијске комисије ФСС.

Члан 23.

Првенствене утакмице Супер лиге суде женске судије са листа 

коју усваја Извршни одбор ФС Србије и по потреби, мушке судије са 

листе Супер  лиге Србије и Прве лиге „Србија“.

Члан 24.

Судије су обавезне да дођу на стадион-игралиште  60 минута 

пре  времена одређеног за почетак утакмице и успоставе контакт са 

делегатом и другим службеним лицима клубова на утакмици.

Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед 

просторија, терена за игру, а у случају евентуалних примедби захте-

вају да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија утакмице је дужан да у записник о одиграној утакмици 

унесе све своје примедбе и да други део  записника  овери својим 

потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о 

опоменутим и искљученим играчицама,удаљеним лицима из ограђе-

ног дела терена за игру и да  те податке овери потписом у записни-
ку утакмице.
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Судије су дужне да у записник утакмице унесу писану пријаву 
против играчица и других лица која седе на клупи за резервне игра-
чице за прекршаје извршене пре и после утакмице.

Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту 
утакмице искључена играчица,удаљени  тренер или друго службено 
лице,  као и евентуално пријављено лице, да изјаву због чега је ис-
кључено, удаљено, или пријављено.

Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица   
не поступе у складу са одредбама претходног става овог члана, сма-
траће се да су саслушани и надлежни дисциплински орган казниће 
их по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.

Члан 25.

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.

Обавеза је клуба   домаћина да у зимским условима мора да пос-
тупи по Упутству Комисије за терене ФСС у погледу припреме тере-
на да буде погодан за игру.

Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у при-
суству делегата утакмице, капитена оба клуба учесника утакмице  и 
то у време које је службено  одређено за почетак утакмице. Изузет-
но, преглед може да се врши и раније, али истог дана и под условом 
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да то буде обављено у присуству судије утакмице, делегата и капи-
тена оба клуба учесника утакмице.

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 унесу донету одлуку 
о неподобности терена и да записник доставе Комесару за такми-
чење у року од 24 часа уз претходно телеграфско обавештење.

Члан 26.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игра-
лиште у одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити 
први помоћник.

У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други 
помоћник судије.

Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни деле-
гат, утакмица се неће одиграти.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ

Члан 27.

Сваки клуб пријављује и  у записник утакмице се уписује највише 
18 (осамнаест) играчица.
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Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник, не 
могу наступити на утакмици.

У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током 
игре може  се извршити највише 5 (пет) измена.

Ако један тим, за време утакмице, остане  са мање од 8 (осам) 
играчица судија је дужан да утакмицу прекине, у складу са одредба-
ма ПФИ.

У складу са Одлуком бр.1 ФС Србије, која се примењује уз Пра-
вило 4. Правила фудбалске игре, дресови играчица на полеђини 
морају бити обележени бројевима од 1 до 18. Голмански дрес има 
број 1, а резервни голман број 12. Играчица не може наступити на 
утакмици без броја на дресу.

О исправности замена играчица искључиво се брину судија утак-
мице, први помоћни судија и делегат.

НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

Члан 28.

Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утак-
мице сталног такмичења не наступи један од  тимова учесника утак-
мице са потребним бројем играчица, судија ће саопштити капитену 
тима који је  био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти 
и то унети у записник утакмице.
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Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више 
силе, судија ће сачекати и нешто дуже, али ће водити рачуна о томе 
да ли утакмица може да се заврши на време. Ако се игра више утак-
мица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не 
доведе у питање одигравање следеће утакмице.

Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној 
дужности са 3:0 (пар-форфе), уколико констатује да је недолазак 
тима на утакмицу неоправдан.

Клуб који не наступи на одигравање утакмице дужан је да надок-
нади штету другом клубу. Висина штете, на основу документованог 
захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар за такмичење.

НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ

Члан 29.

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 са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из 
оправданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, 
мрак, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о 
чему одлучује судија, или је прекинута због наступа дана жалости, 
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одиграће се нова утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 
80% регуларног времена одређеног за игру, а ако је утакмица преки-
нута по истеку 80% регуларног времена одређеног за игру, регистро-
ваће се постигнутим резултатом.

Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди 
Комесар за такмичење, одговоран је по одредбама Дисциплинског 
правилника ФСС, а утакмица се региструје по службеној дужности 
са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из ст. 1. и 3. 
овог члана доноси по службеној дужности Комесар за такмичење.

Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакми-
це, сматраће се да су одустала од даљег такмичења, те ће сносити 
последице предвиђене  Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 30.

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  Комесар за такмичење.

Члан 31.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на 
судију, нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке су-
дије да искључени играч напусти терен и др., а утврди се да је за 
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прекид утакмице крив један од клубова учесника, утакмица ће се 
регистровати са 3:0 (пар-форфе) у корист противничког клуба, уко-
лико до прекида игре није постигнут бољи резултат за противнички 
клуб.

Ако Комесар за такмичење  утврди да за прекид игре није крив 
ниједан 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 организа-
цији и обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такми-
чења, Комесар за такмичење може, одлучити да се одигра нова 
утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.

Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно оди-
гравање првенствене утакмице на поновљеној утакмици могу насту-
пити сви играчи који имају право наступа на дан одигравања поно-
вљене утакмице.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инциде-
ната, надлежни дисциплински орган може суспендовати одгова-
рајући тим  и забранити му  одигравање утакмица на том игралишту  
за време вођења поступка.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ

Члан 32.

Суспендовани тим, односно, сви тимови суспендованог клуба, 
не могу наступити на јавној утакмици све док траје суспензија.
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Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због не-
извршења коначних одлука надлежних органа или неизвршења оба-
веза насталих из такмичења предвиђених Пропозицијама овог 
такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар-форфе) у корист противни-
ка.

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 доношењу коначне одлуке клуб је дужан одиграти утакмице 
према распореду који утврђује  Комесар за такмичење.

Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се 
дисциплински поступак по одредбама Дисциплинског правилника 
ФСС,као и против противничког клуба ако је обавештен о суспензији 
суспендованог клуба.

Ж А Л Б Е 

Члан 33.

О регуларности утакмице може се решавати само на основу 
жалбе оштећеног клуба.

Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразуме-
ва се сваки клуб који је оштећен резултатом утакмице на коју се 
улаже жалба.
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Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их 
решава у првом степену.

Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 (два) 
дана од одигране утакмице са образложењем и свим потребним 
доказима у 2 (два) примерка и потврдом о уплаћеној такси која мора 
бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе. Један примерак 
жалбе Комесар задржава за своје потребе, а други примерак доста-
вља клубу у спору на коју је овај дужан да у писаној форми одговори 
у року од три дана од дана пријема исте.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 34.

Износ таксе за жалбу утврђује Извршни одбор ФСС.

Свака измена износа такси  објављује се у Службеном листу  
ФСС „Фудбал“.

Члан 35.

Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недо-
вољно таксиране жалбе биће одбачене.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум по-
штанског жига препорученог писма, новчане уплатнице или упутни-
це, односно, доказа о непосредној предаји жалбе и уплати таксе.
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Члан 36.

Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 
дана од дана пријема жалбе, изузев ако жалбени разлози не спадају 
у надлежност другог органа. У том случају решавање жалбе се од-
лаже до коначне одлуке тог надлежног органа.

Жалба у другом степену мора бити решена у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе.

Члан 37.

Жалбе на одлуку Комесара за такмичење  фудбалских лига за 
жене подносе се Комисији за жалбе  ФСС. Рок за подношење жалбе 
је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке, уз доказ о уплати прописа-
не таксе.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када 
је жалба непосредно предата пријемној канцеларији ФСС за оверу 
пријема, или датум поштанског жига на потврди о пријему препору-
чене пошиљке.

Другостепена одлука мора бити донета у року од 15 (петнаест) 
дана. Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, не-
допуштене и жалбе потписане од стране неовлашћених лица, одба-
циће се  одлуком Комесара за такмичење лиге.

Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене  
или нетаксиране, односно, недовољно таксиране жалбе, жалилац 
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има право жалбе надлежном другостепеном органу – Комисији за 
жалбе Скупштине ФСС.

Одлука Комисије за жалбе ФСС у другом степену је коначна и 
против ње нема места жалби.

Члан 38.

Ако Комисија за жалбе Скупштине ФСС ФСС не поступи у сми-
слу члана 35. ст. 2. ових Пропозиција, сматра се да је жалба одбије-
на и подносилац жалбе има право да поднесе предлог за подизање 
захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, 
по одредбама члана 68. цитираног Правилника у року од 8 (осам) 
дана од последњег дана након што је Комисија за жалбе била дужна 
да донесе одлуку.

ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 39.

Изузетно од одредби чл. 32. и 36. ових Пропозиција, за утакмице 
последња два кола која непосредно утичу на одређивање клуба који 
треба да учествује у баражу, који се непосредно спроводи по завр-
шетку такмичења, или клуба који треба да настави такмичење у 
вишем степену такмичења, рок за улагање жалби се скраћује и то у 
првом степену на 1 /један/ дан и то сутрадан до 17,00 часова по 
одиграној утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првос-
тепене одлуке.
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Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног 
празника, продужава се на први наредни дан.

Члан 40.

У случају  да  Комисија за жалбе  ФСС  не донесе одлуку по жал-
би из претходног члана ових    Пропозиција у року од  8 /осам/ дана, 
сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право 
да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о 
фудбалским такмичењима ФСС у смислу члана 68. цитираног Пра-
вилника.

 РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА

Члан 41.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за 
регистрацију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар- форфе), 
утакмица се региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по прави-
лу, најкасније у року од 30 дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продужава се до доношења коначне одлуке о жалби. 
Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране 
Комесара за такмичење, ако је одлука постала правоснажна или је 
у другом степену донета одлука која је коначна.
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ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 42.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове 
играчице, функционери, судије, други фудбалски радници и друга 
лица, у овом ткамичењу, одлучује Дисциплинска комисија којој је 
Извршни одбор ФСС поверио те послове.

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 43.

Ако се пре почетка ткамичења у Супер лиги из било којих разло-
га, упразни једно или више места у Лиги, попуњавање Лиге врши се  
тако што у Лигу улази другопласирани  клуб  из  Прве лиге. Уколико 
се догоди да се ни на тај начин не може попунити Лига онда се по-
пуњавање врши одлуком Извршног одбора ФСС, а на предлог Коми-
сије за женски фудбал.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 44.

Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС на предлог 
Комисије за женски фудбал .

Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.



ВАН. БРОЈ  10 СТРАНА 109ФУДБАЛ, 12.07.2016.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Приходе са првенствених утакмица Супер  лиге убирају клубови   

домаћини.

У случају одигравања  поновљене првенствене утакмице, укупан 
приход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трош-
кова гостујуће екипе, судија и делегата, деле  се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не 
могу подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног 
става, клубови заједнички сносе дефицит.

Члан 46.
Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјал-

ног контролора и посматрача суђења, на предлог Комисије  за жен-
ски фудбал ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС.

Све трошкове и накнаде исплаћује клуб - домаћин пре утакмице 
судијама, а делегату-контролору-посматрачу после утакмице , а уко-
лико то не учини сносиће дисциплинску одговорност по одредбама 
Дисциплинског правилника ФСС.

ПРИЗНАЊА

Члан 47.

Првопласирани клуб Супер лиге, као првак ФСС у женском 
фудбалу, добија у трајно власништво пехар на којем је угравирано 
име клуба и година освајања.
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Такође, клуб који освоји прво место у фер плеју, добија од ФСС 
пехар у трајно власништво на којем је угравирано име клуба и годи-
на освајања.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Свака првенствена утакмица Супер лиге обавезно се игра 
лоптом која у свему  мора  да одговара Правилима фудбалске  игре.

У случају да се утакмица игра на терену који је покривен снегом, 
лопта мора да буде у другој боји, изузев беле.

Члан 49.

Сваки клуб, учесник у првенству Супер лиге, у обавези је да  Ко-
месару за такмичење у оквиру такмичарског упитника пријави ос-
новну и резервну боју дресова, гаћица и чарапа у којима ће насту-
пати у току првенства.

Гостујући тим је дужан да поштује и основну и резервну боју дре-
са клуба   домаћина .

Клуб   домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утак-
мици.

Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће му по-
зајмити дресове друге боје од своје.
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Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од оста-
лих играчица, противничког голмана  и судија.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Про-
позиција, а пријава се  доставља  најкасније на 15 дана пре почетка 
такмичења.

Све играчице које наступају на првенственим утакмицама, мо-
рају да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје   
контрастне у односу на боју дреса, прописане величине (30 x 20 цм, 
дебљине линије 5 цм) и исте бројеве одговарајуће величине на 
доњем делу опреме са десне стране.

Бројеви на опреми играчица обавезно се морају слагати са 
бројевима у записнику што контролише делегат утакмице.

Члан 50.

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 фоторепортерима обезбеди приступ 
у ограђени део терена за игру под условом да имају бројеве црне 
боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са предње 
и задње стране преко одела за време утакмице.

У супротном, делегат утакмице неће дозволити фоторепортеру 
да уђе у ограђени део  терена за игру.



ВАН. БРОЈ  10СТРАНА 112 ФУДБАЛ, 12.07.2016.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се при-
мењују одредбе  Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, 
Дисциплинског правилника ФСС, Правила фудбалске игре, осталих 
прописа и одлука  ФСС.  

Члан 52.

Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФС 
Србије.

Члан 53.

Ове Пропозиције такмичења за првенство у Супер лиги Србије 
за жене ступају на снагу наредног дана од дана објављивања 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) и члана 9. 
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. I/2007, 3/2012 и 3/2013), Извршни одбор 
Фудбалског савеза Србије на седници одржаној  12.07.2016. године, 
донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ И ДРУГЕ ФУДБАЛСКЕ  

ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Првенство у Првој и Другој лиги Србије за жене у такмичарској 
2016/2017. сезони организоваће се на следећи начин:

•  Прва фудбалска лига Србије (у даљем тексту: Прва лига) је 
јединствена и броји  8 (осам) клубова.

У такмичарској сезони 2016/2017. у Првој лиги Србије за жене 
такмичиће се 8 (осам) клубова, и то:

•  1 (један) осмопласирани клуб у такмичењу Супер лиге Србије 
у сезони 2015/2016.

•  5 (пет) клубова која су у такмичењу у Првој лиги Србије у се-
зони 2015/2016. остварили пласман на табели од 2. до 6. мес-
та
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•  2 (два) клуба, победника баража који су играли седмопласи-
рани клуб Прве лиге и три првака у такмичењу Друге лиге 
групе „Север“ и „Југ“ у сезони 2015/2016 за попуну  два места 
у Првој лиги

Члан 2.

У такмичарској сезони 2016/2017 такмичење у Другој лиги Србије 
за жене одвијаће се кроз  такмичење у три групе, и то: „Север“, „За-
пад“ и „Југ“ које броје најмање 4 клуба по групи.

Првенство у Првој и Другој лиги Србије за жене у сезони 
2016/2017. организује се и спроводи по двоструком бод систему у 
јесењем и пролећном делу првенства у оквиру 14 кола  (7 у јесењем 
и 7 у пролећном делу првенства). Сваки клуб са осталим клубовима  
игра по две утакмице, једну као домаћин, а једну као гост. 

Клуб Прве лиге који на крају сезоне 2016/2017. заузме прво ме-
сто улази у  Супер лигу Србије за жене .

Клуб који у Првој лиги на крају сезоне 2015/2016 заузме осмо 
место прелази у нижи ранг такмичења, односно, Другу лигу по тери-
торијалној припадности док клуб који заузме седмо место игра ба-
раж са три првака Друге лиге за попуну  два места у Првој лиги.

Првенствена такмичења у оквиру Других лига организују се и 
спроводе на исти начин као и у Првој лиги,  с тим што се такмичење 
у Другој лиги, по групама поверава: за групу „Север“ Фудбалском 
савезу  Војводине,  групу „Запад“ Фудбалском савезу региона Запад-
не Србије и за групу „Југ“ Фудбалском савезу региона Источне Србије .
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Члан 3. 

Сваки новоформирани женски фудбалски клуб, или женски ти-
мови фудбалских клубова, аутоматски постаје члан Друге лиге Ср-
бије за жене и укључује се у такмичење у одговарајућој групи према 
територијалној припадности с тим што се клуб из Београда,као дру-
голигаш, прикључује групи „Север“ или групи „Запад“ зависно од 
територтије на којој се налази седиште клуба. 

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 4.

Тим који победи на утакмици сталног такмичења које се одигра-
ва по бод систему осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног резул-
тата оба тима освајају по 1 (један) бод.

За свако стално такмичење које се одиграва по бод систему во-
ди се табела. Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број 
одиграних, добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број да-
тих и примљених голова и број освојених бодова.

Пласман (место)  на табели се утврђује збиром освојених бодова.

Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље 
место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли 
исти број голова онда деле места која им припадају.

Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака или обезбеђује 
учешће у неком међународном такмичењу као и о месту које одлу-
чује о прелазу у виши или нижи степен такмичења (укључујући и 
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разигравање, квалификације, бараж, плеј оф, плеј аут и сл.) у случају 
истог броја освојених бодова два или више клубова, пласман на 
табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од резулта-
та који су постигнути у међусобним сусретима односних тимова.

Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освоје-
них бодова. Ако је збир бодова једнак одлучује разлика између да-
тих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи 
број постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба) од-
носно већи број постигнутих голова (када су у питању 3 и више клу-
бова). Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, онда се 
играју утакмице између заинтересованих клубова и то:

•  две утакмице по двоструком бод 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 бод систему, на неу-
тралном терену, ако је у питању 4 или више клубова.

Уколико се са тим усагласе заинтересовани клубови, уместо 
одигравања ових утакмица, питање победника може се утврдити и 
путем жреба који спроводи  Комесар за такмичење односних лига.

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД  
И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 5.

Такмичењем руководи Извршни одбор ФСС, преко Комесара за 
такмичење у женском фудбалу, коме је Извршни одбор ФСС пове-
рио ове послове (у даљем тексту: Комесар за такмичење).
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Члан 6.

Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се старају о организацији утакмице.

Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утак-
мице дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организа-
цију утакмице. Ове утакмице треба да имају пропагандни карактер 
на афирмацији женског фудбала и могу се играти и ван седишта 
клуба   домаћина.

Члан 7.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 
најкасније 20 дана пре почетка јесењег, односно, пролећног дела 
такмичења, према званичном календару ФСС. Такмичарски бројеви 
клубова одређују се жребом.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, 
односно, из места која су удаљена до 50 км. приликом жреба, од-
носно , извлачења такмичарских бројева, извршиће се такав распо-
ред утакмица ових клубова како би се избегло да у истом колу ови 
клубови истовремено буду домаћини.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествује три или више 
клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови који су 
боље пласирани у претходној сезони раздвајају се тако да се обез-
беди да у истом колу један буде гост, а други домаћин.

Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или 
више утакмица женских лига, Комесар за такмичење може одобрити 
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споразум заинтересованих клубова о промени места одигравања 
таквих утакмица.

Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу 
коришћења и оних термина који по званичном Календару ФСС нису 
предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може 
да одлучи да се такви термини користе за поједина првенствена 
кола.

Члан 8.

Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови до-
маћини дужни су  да најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања 
утакмице сваког кола, Комесару за такмичење доставе:

• место и назив игралишта на коме ће се играти утакмица,

• дан и време почетка одигравања утакмице.

Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније тер-
мине почетка утакмица.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року,  
исту ће заказати Такмичарски орган и о томе обавестити заинтере-
соване стране.

При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачу-
на о временским приликама, годишњем добу, померању времена и 
посебно, да време одигравања утакмице не буде на штету гостујуће 
екипе, тј. ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изу-
зев ако су екипе постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 
11:00 часова. Посебно се мора водити рачуна о међумесној удаље-
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ности тако да на удаљености, до 200 километара утакмица се може 
заказати, најраније у 11:00 часова, а на удаљености преко 200 кило-
метара најраније у 13:00 часова.

Члан 9.

Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима, одо-
брити одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђе-
них Календаром такмичења, под условом да клубови који траже 
такву сагласност не остварују такмичарску погодност на штету 
других клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења.

Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и недељом.

Члан 10.

Извршни одбор ФСС  је дужан да, током првенства, а према ука-
заној потреби, на предлог Комисије  за женски фудбал ФСС и Коме-
сара за такмичење, разматра питања развоја, унапређења и регу-
ларности такмичења и да предузима хитне и енергичне мере.

У току другог дела такмичарске сезоне, а на основу праћења 
стања такмичења, Комесар за такмичење може да донесе одлуку да 
се једно или више првенствених кола игра истог дана и да све утак-
мице  почну  у исто време.

У складу са ставом 2. овог члана, други део  утакмице мора та-
кође да почне у исто време.

Комесар за такмичење  неће поступити у складу са ставом 2. и 
3. овог члана ако поједине утакмице немају утицаја на пласман клу-
бова на табели. 
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Члан 11.

У случају лошег времена, одложена утакмица мора се одиграти 
сутрадан или најкасније у среду пре наредног кола, уколико су от-
клоњени услови због којих је утакмица одложена.

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправда-
них разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак 
ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном термину, по-
жар, земљотрес и сл.) о чему одлучује судија утакмице, Комесар за 
такмичења одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекину-
та утакмица регистровати постигнутим резултатом до прекида утак-
мице, а у складу са чл. 48 ст. 2. Правилника о фудбалским такми-
чењима ФС Србије.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уко-
лико је до прекида дошло пре истека 80%  регуларног времена од-
ређеног за игру, сагласно чл. 48 став 2. Правилника о фудбалском 
такмичењу.

Члан 12.

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених 
утакмица, донети одлуку да се првенствена утакмица, или цело пр-
венствено коло, одложи због оправданих разлога који су наступили 
без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемија,болест 
више од 4 (четири) играчице једног клуба, саобраћајне несреће 
једне од екипа учесница  такмичењу, друштвених немира већих раз-
мера, немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за 
одигравање првенствених утакмица и сл.).
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Када се утакмица одлаже због болести играчица (/тровања и сл.) 
клуб који тражи одлагање мора уз писани захтев да достави ком-
плетну медицинску документацију (налаз надлежног специјалисте, 
дијагноза, мишљење за опоравак тј. дужину боловања и сл). Пре 
доношења одлуке Комесар за такмичење затражиће мишљење од 
Медицинске комисије ФС Србије, која пре достављања свог конач-
ног мишљења може извршити одређене додатне анализе, преглед 
болесних играчица и сл.

Клуб у овом такмичењу има право на одлагање првенствене 
утакмице, уколико су из његовог тима узете најмање две играчице 
за састав фудбалске репрезентације Србије („А“, Омладинске, Ка-
детске или друге репрезентације ФСС).

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за 
такмичење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност 
другог клуба учесника, може донети одлуку, да клубови учесници 
утакмице замене улоге клуба домаћина  али само  по постигнутом 
споразуму  у јесењем делу текуће такмичарске сезоне.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за 
такмичење ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном 
термину, под условом да сваки клуб има најмање 3 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 утакмице пролећног дела првенства пре 
одигравања последња три или два  кола  која се на основу одлуке 
Комесара за такмичење обавезно играју у исто време.
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Члан 13.

Сваки клуб који учествује у првенству Србије  за жене ( Прва и 
Друга лига) мора да испуњава следеће услове:

•  да  утакмице одиграва на игралишту  са травнатим тереном, 
а може и на терену са вештачком подлогом које у свему одго-
вара  Правилима  фудбалске игре и које је регистровано од 
стране  надлежног органа територијалног савеза,

•  да се утакмице у оквиру женских лига морају  играти на ста-
дионима - игралиштима регистрованим, најниже, за утакмице 
Српске лиге или за више степене такмичења,

•  утакмице Друге лиге Србије за жене, у изузетним случајеви-
ма, се  могу играти и на игралиштима регистрованим за нижи 
степен такмичења, под условом да се ради о травнатим тере-
нима и другим адекватним условима,

•  да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од 
травнатог терена оградом према прописима ФСС,

•  да обезбеди 6 сакупљача лопти, уколико то услови игралишта 
захтевају, обучених у спортску опрему, која мора да се разли-
кује од опреме играчица које играју утакмицу,

•  да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свла-
чионицу за судије,

•  да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за 
купање, умивање и пиће, тоалет и друге пратеће просторије, 
са довољном квадратуром,
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•  заштитне кабине за резервне играчице и стручна руковод-
ства, као и одвојену заштитну кабину за делегата утакмице, 

које се постављају на уздужној страни  игралишта, удаљене 

од терена најмање 3 (три) метра, као и обележен „технички 

простор“ за тренере, у складу са прописима ФСС,

• посебну просторију за сачињавање записника о утакмици,

•  да испуњава све услове у вези са тимовима млађих катего-

рија играчица у складу са прописима ФСС. Да испуњава све 

услове у вези са стручно педагошким радом у складу са одго-

варајућим прописима ФСС Клуб мора да испуњава све усло-

ве из Правилника ФСС о безбедности и сигурности на 

фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно при-

мењују уз  Правила  фудбалске игре,

•  клуб мора организовати фудбалску активност код женске ом-

ладине у школама, факултетима и радним организацијама, да 

организује пионирско- омладинску школу према одлукама ФСС. 

•  да женски фудбалски клуб уколико не поседује стадион - иг-

ралиште  мора да  закључи  уговор са власником  стадиона - 

игралишта за целу предстојећу  сезону,

•  да  клубови надлежном органу ФС Србије, пре почетка првен-
ства,  пријаве  стадион - игралиште на којем ће  током целе 
сезоне играти првенствене и куп утакмице. Само они стади-
они - игралишта, које клубови пријаве, а који ће бити примље-
ни од стране надлежног органа ФС Србије, биће стадиони - 
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игралишта, на којима ће се моћи играти првенствене и куп 
утакмице  Прве и Друге лиге Србије за жене у  текућој сезони,

•  да клубови доказе о поседовању стадиона-игралишта  или 
уговор о коришћењу, достављају се на увид уз такмичарски 
упитник ФС Србије, односно, органу који води такмичење,

•  да клубови обавезно имају организован рад са играчицама 
млађим од 15 година, односно да имају формирану најмање 
по једну пионирско-кадетску екипу коју укључује у надлежно 
такмичење.

Члан 14.

Сваки клуб   учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра 
са својим најбољим тимом  и да утакмицу, по правилу, започне са 11 
играчица .

Члан 15.

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, предста-
вници клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид 
фудбалске легитимације играчица које тог дана наступају, лиценцу 
или писано овлашћење за представника клуба, лиценцу тренера и 
помоћног тренера, лекара и физиотерапеута за рад у клубу у текућој 
такмичарској сезони. 

Ако делегат утврди да лица из става 1. овог члана немају лицен-
це неће им дозволити улазак у ограђени део терена за игру.

Лиценце за рад тренера, помоћног тренера, лекара и физиоте-
рапеута у клубовима  женског фудбала издаје надлежни орган  ФСС.
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Члан 16.

Клуб   домаћин дужан је да  обезбеди образац записника о оди-
гравању утакмице који се попуњава у  четири примерка и да обезбе-
ди да се записник попуни писаћом машином,или на компјутеру, као 
и да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евен-
туалном саслушању удаљених званичних лица клубова на утакмица 
из ограђеног дела терена за игру, пријављених играчица и других 
званичних лица, искључења играчица или других инцидената.Обра-
зац записника прописује ФСС

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се 
старају о правилном и тачном уношењу података у записник утакми-
це, који су дужни да потпишу.

Члан 17.

За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчи-
це могу седети 6 (шест) службена лица и 7 (седам) резервних игра-
чица. Службена лица која седе на клупама су:

• овлашћени представник клуба,
• лиценцирани тренер, односно, шеф стручног штаба,
• лиценцирани помоћни тренери 2 (два),
• лиценцирани лекар клуба, 
• лиценцирани физиотерапеут.

Члан 18.

Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обез-
беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и 
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за време одигравања, као и све до напуштања места одигравања 
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 15 минута пре почетка 
утакмице.

У недостатку кола хитне помоћи, дозвољава се обезбеђење де-
журног возила погодног за транспорт  повређене играчице или дру-
гог лица,чији се регистарски број и марка са презименом и именом 
возача уноси у образац 3. (Списак службених лица која седе на 
клупи за резервне играчице).

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске 
интервенције нису на стадиону,односно игралишту до почетка утак-
мице или да није обезбеђено дежурно возило, та утакмица се неће 
одиграти, а све последице због неодигравања утакмице сноси клуб   
домаћин.

Клуб домаћин по сопственој процени безбедносне ситуације  
сваке утакмице појединачно, доноси одлуку о Обавештењу о јавном 
скупу, полицијској управи МУП-а Републике Србије у роковима 
утврђеним Законом о јавним скуповима Републике Србије,а у скла-
ду са Упутством ФСС.

Клуб   домаћин је такође дужан да обезбеди одговарајућу редар-
ску службу од 5  до 10 редара који се могу налазити искључиво ван 
ограђеног дела терена, припаднике МУП а и евентуално потребну 
опрему за озвучење.
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Комесар за такмичења доноси ближе Упутство о организацији и 
реду на игралиштима.

ПРАВО НАСТУПА

Члан 19.

Право наступа имају све правилно регистроване играчице са  16 
(шеснаест) година живота и које су стекле право наступа на првен-
ственим утакмицама. Изузетно,  у тимовима сениорског  узраста 
могу наступити играчице  са 15 година, али не и млађе од 15 година 
на дан утакмице, с тим да морају обавезно имати одобрење спе-
цијалне лекарске комисије, којим се оглашавају способним за насту-
пање на утакмицама сениорског узраста и да им је то право по-
тврђено од надлежног  регистрационог органа и унето у фудбалску 
легитимацију.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчице 
које се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутомат-
ском казном забране играња због добијених опомена. Играчица из-
држава аутоматску казну забране играња 1 (једне) првенствене 
утакмице обавезно на једној од наредне две првенствене утакмице.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице, 
насталу после сваког  добијања 4 (четири)  опомене, играчица издр-
жава на првој наредној утакмици,а након издржане казне због 4 жута 
картона,након свака два жута картона,на првој наредној утакмици у 
такмичарској години.  Играчици, чији клуб наступа на утакмицама 
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доигравања   баража, опомене се не бришу, то јест, преноси опомене 
у бараж у затеченом стању, односно, играчица са тим бројем започ-
иње утакмице доигравања   баража.

Опомене из једне такмичарске сезоне не преносе се у другу, 
бришу се.

Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена покази-
вањем жутог картона уписана у записник првенствене утакмице. Ако 
играчица на утакмици добије опомену и на истој буде искључена  
због добијања друге опомене, играчица  се дисциплински кажњава, 
а опомене се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиден-
цији Комесара за такмичење.

Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и дру-
гих дисциплинских мера за играчице.

Уколико клуб не поступи у смислу  става 2. овог члана и наступи 
са играчицом о којој је реч, утакмица ће  по жалби противника или 
по пријави дисциплинског органа, бити регистрована са 3:0  (пар 
форфе) у његову корист, а клуб - играчица ће бити кажњени по од-
редбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опо-
мена и других дисциплинских мера, региструје опомене у својој еви-
денцији, објављује их путем службеног саопштења и контролише 
извршење аутоматских и других казни.

На првенственим утакмицама могу наступити само играчице 
чији је идентитет утврђен путем фудбалске легитимације издате од 
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надлежног органа за регистрацију, а у случају њеног недостатка пу-
тем јавне исправе   личне карте, пасоша, возачке дозволе и слично, 
под условом да се делегату утакмице стави на увид писана потврда 
о исправном и важећем лекарском прегледу.

Идентитет играчица  обавезно  утврђује делегат утакмице пре по-
четка утакмице на терену за игру, а за време одмора на полувремену 
или одмах по завршетку утакмице, само за оне играчице које су евен-
туално закасниле на почетак утакмице, односно на почетак другог 
дела утакмице, а уписане су у записник пре почетка утакмице.

Клубови се не могу договорити да се не утврђује идентитет игра-
чица. Такав договор делегат не сме да прихвати, већ је у обавези да 
утврди идентитет играчица.

Члан 20.

Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају 
имати уредан налаз о извршеном лекарском прегледу и бити огла-
шене способним за играње фудбала.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци за иг-
рачице сениорке, а за играчице млађе  од 16 година, али не и млађе 
од 15 година на дан утакмице, специјални лекарски преглед не сме 
бити старији од 4 (четири) месеца.

Лекарски преглед мора бити убележен  у фудбалску легитима-
цију играчице. Изузетно, извршени лекарски преглед играчице може 
да се докаже и потврдом која је издата на основу званичног регистра 
о извршеном лекарском прегледу, осим за играчице испод 16 годи-
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на, чији специјални лекарски преглед мора бити убележен у фудбал-
ску легитимацију и потврђен од стране надлежног органа за регис-
трацију играча. Уколико специјални лекарски преглед није убележен 
у спортску легитимацију  делегат таквој играчици неће дозволити 
наступ на утакмици.

Играчица која  није лекарски прегледана, односно,  није обавила 
лекарски преглед, или којој је од стране лекара забрањено играње,  
као и играчица којој лекарски преглед није убележен у легитимацију, 
а делегату утакмице није стављена на увид званична потврда о из-
вршеном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици 
и делегат утакмице таквој играчици ће забранити наступ.

ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ

Члан 21.

За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује 
делегата који заступа фудбалско руководство. Делегат  има врховни 
надзор на утакмици и оцењује укупну организацију утакмице и рад 
свих службених лица.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини 
одмах по завршетку утакмице у присуству представника клубова. 
Записник утакмице у једном и свој извештај делегата такође у јед-
ном примерку делегат доставља Комесару за такмичење у року од 
24 часа након одигране утакмице. Саставни део записника су сви 
материјали, изјаве удаљених и пријављених званичних лица и игра-
чица као и фудбалске легитимације искључених играчица.
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За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.

Делегати се бирају из редова искусних фудбалских радника а на 
предлог покрајинских и регионалних фудбалских савеза.

Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи 
посебно писане  допунске извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља 
судија утакмице.

Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и 
правима делегата.

С У Д И Ј Е

Члан 22.

Комесар за суђење ФСС одређује судије за све утакмице. То 
своје право Комесар за суђење може пренети на свог заменика или 
други орган надлежног територијалног фудбалског савеза.Комесара 
за суђење, као и његовог заменика,  бира Извршни одбор ФС Србије 
на предлог Судијске комисије ФСС.

Члан 23.

Првенствене и куп утакмице Прве лиге Србије за жене суде  жен-
ске судије са листа које усваја Извршни одбор ФС Србије и, по пот-
реби, мушке судије са Супер  лиге Србије и Прве лиге  „Србија“ ФС 
Србије.
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Све првенствене и куп утакмице Друге лиге суде фудбалске су-
дије  прве, друге и треће категорије које се налазе на одговарајућим 
листама у текућем првенству.

Члан 24.

Судије су обавезне  да дођу на стадион-игралиште  60 минута 
пре  времена одређеног за почетак утакмице и успоставе контакт са 
делегатом и другим службеним лицима  клубова на утакмици.

Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед 
просторија, терена за игру, и у случају евентуалних примедби захте-
вају да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија утакмице је дужан да у записник о одиграној утакмици 
унесе све своје примедбе и да други део  записника  овери својим 
потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о 
опоменутим и искљученим играчицама, удаљеним лицима из 
ограђеног дела терена за игру и да  те податке овери потписом у 
записнику утакмице.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писану  пријаву 
против играчица и других лица која седе на клупи за резервне игра-
чице за прекршаје извршене пре и после утакмице.

Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту 
утакмице искључена играчица,удаљени  тренер или друго службено 
лице, као и евентуално пријављено лице да изјаву због чега је ис-
кључено, удаљено или пријављено.
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Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица не 
поступе у складу са одредбама претходног става овог члана, сма-
траће се да су саслушани и надлежни дисциплински орган казниће 
их по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.

Члан 25.
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.

Обавеза је клуба   домаћина да у зимским условима мора да пос-
тупи по Упутству Комисије за терене ФСС у погледу припреме тере-
на да буде погодан за игру.

Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у при-
суству делегата утакмице, капитена оба  клуба учесника утакмице и 
то у време које је службено  одређено за почетак утакмице. Изузет-
но, преглед може да се врши и раније, али истог дана и под условом 
да то буде обављено у присуству судије утакмице, делегата и капи-
тена оба  клуба учесника утакмице.

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 унесу донету одлуку 
о неподобности терена и да записник доставе Комесару за такми-
чење у року од 24 часа уз претходно телеграфско обавештење.
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Члан 26.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игра-
лиште у одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити 
први помоћник.

У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други 
помоћник судије.

Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћници, клубови ће 
се спорзумети да утакмицу води један од присутних судија.  Ако спо-
разум не буде постигнут, делегат ће одредити судију који ће водити 
утакмицу.

Споразум о избору судија мора да буде утврђен у писаној форми 
пре почетка утакмице. Записник о споразуму потписују представни-
ци клубова и делегат. Овај записник се прикључује записнику утак-
мице. Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па га је 
одредио делегат, таква одлука се мора констатовати у записнику 
утакмице.

Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни деле-
гат, утакмица се неће одиграти.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ

Члан 27.

Сваки клуб пријављује и  у записник  утакмице се уписује најви-
ше 18 (осамнаест) играчица.
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Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник не 

могу наступити на утакмици.

У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током 

игре може се извршити највише 5 (пет) измена.

Ако један тим за време утакмице, остане са мање од 8 (осам) 

играчица  судија је дужан да утакмицу прекине.

У складу са Одлуком бр.1 ФС Србије , која се примењује уз Пра-

вило 4 Правила фудбалске игре, дресови играчица на полеђини 

морају бити обележени бројевима од 1 до 18. Голмански дрес има 

број 1, а заменица вратара број 12. Играчица не може наступити на 

утакмици без броја на дресу.

О исправности замена играчица искључиво се брину судија утак-
мице, први помоћни судија и делегат.

НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

Члан 28.

Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утак-
мице сталног такмичења не наступи један од  тимова учесника утак-
мице са потребним бројем играчица, судија ће саопштити капитену 
тима који је  био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти 
и то унети у записник утакмице.
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Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више 
силе, судија ће сачекати и нешто дуже, али ће водити рачуна о томе 
да ли утакмица може да се заврши на време. Ако се игра више утак-
мица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не 
доведе у питање одигравање следеће утакмице.

Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној 
дужности са 3:0 (пар-форфе), уколико констатује да је недолазак 
тима на утакмицу неоправдан.

Клуб који не наступи на одигравање утакмице дужан је да надок-
нади штету другом клубу. Висина штете, на основу документованог 
захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар за такмичење.

НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТКАМИЦЕ

Члан 29.

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 са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из 
оправданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, 
мрак, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о 
чему одлучује судија, или је прекинута због наступа дана жалости, 
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одиграће се нова утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 
80% регуларног времена одређеног за игру, а ако је утакмица преки-
нута по истеку 80% регуларног времена одређеног за игру, регистро-
ваће се постигнутим резултатом.

Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди 
Комесар за такмичење, одговоран је по одредбама Дисциплинског 
правилника ФСС, а утакмица се региструје по службеној дужности 
са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из ст. 1. и 3. 
овог члана доноси по службеној дужности Комесар за такмичење.

Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакми-
це сматраће се да су одустала од даљег такмичења, те ће сносити 
последице предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 30.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакми-
це, укључујући и прекид утакмице који је изазвала играчица  тога 
тима, губи утакмицу са 3:0 (пар -форфе), уколико до прекида његов 
противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службе-
ној дужности  Комесар за такмичење.

Члан 31.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на 
судију, нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке су-
дије да искључени играч напусти терен и др., а утврди се да је за 
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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 за противнички 
клуб.

Ако Комесар за такмичење утврди да за прекид игре није крив 
ниједан 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 организа-
цији и обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такми-
чења, Комесар за такмичење може, одлучити да се одигра нова 
утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.

Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно оди-
гравање првенствене утакмице на поновљеној утакмици могу насту-
пити сви играчи који имају право наступа на дан одигравања поно-
вљене утакмице.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инциде-
ната, надлежни дисциплински орган може суспендовати одгова-
рајући тим и забранити му одигравање утакмица на том игралишту  
за време вођења поступка.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ

Члан 32.

Суспендовани тим, односно сви тимови суспендованог клуба, не 
могу наступити на јавној утакмици све док траје суспензија.
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Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због не-
извршења коначних одлука надлежних органа или неизвршења оба-
веза насталих из такмичења предвиђених Пропозицијама овог так-
мичења, 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 доношењу коначне одлуке клуб је дужан одиграти утакмице 
према распореду  Комесара за такмичење.

Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се 
дисциплински поступак по одредбама Дисциплинског правилника 
ФСС,као и против противничког клуба, ако је  био обавештен о сус-
пензији суспендованог клуба.

Ж А Л Б Е 

Члан 33.

О регуларности утакмице може се решавати само на основу 
жалбе оштећеног клуба.

Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразуме-
ва се сваки клуб који је оштећен резултатом утакмице на коју се 
улаже жалба .

Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их 
решава у првом степену.
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Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 (два) 
дана од одигране утакмице са образложењем и свим потребним 
доказима у 2 (два) примерка и потврдом о уплаћеној такси која мора 
бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе. Један примерак 
жалбе Комесар задржава за своје потребе, а други примерак доста-
вља клубу у спору на коју је овај дужан да у писаној форми одговори 
у року од три дана од дана пријема исте.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 34.

Износ таксе за жалбу утврђује Извршни одбор ФСС.

Свака измена износа такси  објављује се  у Службеном  листу  
ФСС „Фудбал“

Члан 35.

Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недо-
вољно таксиране жалбе биће одбачене одлуком надлежног комеса-
ра за такмичење односне лиге.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум по-
штанског жига препорученог писма, новчане уплатнице или упутни-
це, односно, доказа о непосредној предаји жалбе и уплати таксе.

Члан 36.

Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 
дана од дана пријема жалбе, изузев ако жалбени разлози не спадају 
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у надлежност другог органа. У том случају решавање жалбе се од-
лаже до коначне одлуке тог надлежног органа.

Жалба у другом степену мора бити решена у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе.

Члан 37.

Жалбе на одлуку Комесара за такмичење Прве лиге за жене 

подносе се Комисији за жалбе Скупштине ФСС а жалба на одлуку 

Комесара Друге лиге надлежној Комисији за жалбе Регионалног са-

веза који руководи такмичењем односне групе Друге лиге. Рок за 

подношење жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке, уз доказ 

о уплати прописане таксе .

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када 

је жалба непосредно предата пријемној канцеларији ФСС за оверу 

пријема, или датум поштанског жига на потврди о пријему препору-

чене пошиљке.

Другостепена одлука мора бити донета у року од 15 (петнаест) 

дана. Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, не-
допуштене и жалбе потписане од стране неовлашћених лица, одба-
циће се.

Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене 
жалбе или нетаксиране, односно недовољно таксиране жалбе жали-
лац има право жалбе надлежном другостепеном органу – Комисији 
за жалбе ФСС.
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Одлука Комисије за жалбе Скупштине ФСС, комисија регионалних 
савеза, у другом степену је коначна и против ње нема места жалби.

Члан 38.

Ако Комисија за жалбе ФСС, односно, комисије регионалних са-
веза, не поступи у смислу члана 36. ст. 2. ових Пропозиција, сматра 
се да је жалба одбијена и подносилац жалбе има право да поднесе 
предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским 
такмичењима ФСС, по одредбама члана 68. цитираног Правилника 
у року од 8 (осам) дана од последњег дана након што је Комисија за 
жалбе била дужна да донесе одлуку.

ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 39.

Изузетно од одредби чл. 33. и 37. ових Пропозиција, за утакмице 
последња два кола која непосредно утичу на одређивање клуба који 
треба да учествује у баражу, који се непосредно спроводи по завр-
шетку такмичења, или клуба који треба да настави такмичење у 
вишем степену такмичења, рок за улагање жалби се скраћује и то у 
првом степену на 1 (један) дан и то сутрадан до 17:00 часова по 
одиграној утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првос-
тепене одлуке.

Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног 
празника, продужава се на први наредни дан.

Члан 40.

У случају  да  Комисија за жалбе  ФСС, односно регионалних 
савеза, не донесе одлуку по жалби из претходног члана ових Пропо-
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зиција у року од  8 (осам) дана, сматраће се да жалба није усвојена, 
а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање за-
хтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФСС у 
смислу члана 68. цитираног Правилника.

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА

Члан 41.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за 
регистрацију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар форфе), 
утакмица се региструје  постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по прави-
лу, најкасније у року од 30 дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продужава се до доношења коначне  одлуке о жалби.  
Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране 
Комесара за такмичење ако је одлука постала правоснажна или је у 
другом степену донета одлука која је коначна.

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 42.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове 
играчице, функционери, судије, други фудбалски радници и друга 
лица, у овом такмичењу, одлучује дисциплински орган коме је Из-
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вршни одбор ФСС поверио те послове, односно орган Регионалног 
савеза.

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 43.

Ако се пре почетка ткамичења у Првој лиги  из било којих разло-
га, упразни једно или више места у Лиги, попуњавање Лиге врши се  
тако што у Лигу улази другопласирани клуб из Друге лиге - по тери-
торијалном принципу. Уколико се догоди да се ни на тај начин не 
може попунити Лига онда се попуњавање врши на предлог Комиси-
је за женски фудбал водећи рачуна о оспособљености клуба да од-
говори свим обавезама које проистичу из дотичног такмичења.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 44.

Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС на предлог 
Комисије за женски фудбал .

Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Приходе са првенствених утакмица  лига  женског фудбала  уби-

рају клубови   домаћини.
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У случају одигравања  поновљене првенствене утакмице, укупан 

приход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трош-

кова гостујуће екипе, судија и делегата, деле се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не 

могу подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног 

става, клубови заједнички сносе дефицит.

Члан 46.

Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјал-

ног контролора и посматрача суђења, на предлог Комисије  за жен-

ски фудбал ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС.

Све трошкове и накнаде исплаћује клуб - домаћин пре утакмице 

судијама, а делегату-контролору-посматрачу после утакмице, а уко-

лико то не учини сносиће дисциплинску одговорност по одредбама 

Дисциплинског правилника ФСС.

Извршни одбор ФСС посебном одлуком регулише покриће  

трошкова службених лица на утакмицама ове Лиге, такође на пред-

лог Комисије за женски фудбал.

Члан 47.

Висину средстава за програмске активности ФС Србије на узди-
зању и унапређењу фудбалског спорта, посебно за пролећну, а посеб-
но за јесењу сезону, доноси Извршни одбор ФСС, на предлог Комиси-
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је за женски фудбал ФСС и Комисије за материјално-финансијско 
пословање ФСС, уколико се такав предлог процени оправданим.

ПРИЗНАЊА

Члан 48.

Првопласирани клуб Прве лиге за жене, као првак ФСС у жен-
ском фудбалу, добија у трајно власништво пехар на којем је уграви-
рано име клуба и година освајања.

Такође, клуб који освоји прво место у фер плеју, добија од ФСС 
пехар у трајно власништво на којем је угравирано име клуба и годи-
на освајања.

Првопласирани клубови Друге лиге Србије за жене, по групама, 
добијају по пехар, дар ФСС, у трајно власништво на којем је уграви-
рано име клуба и година усвајања.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Свака првенствена утакмица женских лига обавезно се игра 
лоптом која у свему мора  да одговара Правила фудбалске игре.

У случају да се утакмица игра на терену који је покривен снегом, 
лопта мора да буде у другој боји, изузев беле.

Члан 50.
Сваки клуб, учесник у првенству Прве лиге Србије за жене, у 

обавези је да Комесару за такмичење у оквиру такмичарског упитни-
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ка  пријави основну и резервну боју дресова, гаћица и чарапа у који-
ма ће наступати у току првенства.

Гостујући тим је дужан да поштује основну и резервну боју дреса 
клуба   домаћина .

Клуб   домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утак-
мици.

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 играчица, противничког голмана  и судија.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Про-
позиција, а пријава се доставља најкасније на 10 дана пре почетка 
такмичења.

Све играчице које наступају на првенственим утакмицама, мо-
рају да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје   
контрастне у односу на боју дреса, прописане величине (30 x 20 цм, 
дебљине линије 5 цм) и исте бројеве одговарајуће величине на 
доњем делу опреме са десне стране.

Бројеви на опреми играчица обавезно се морају слагати са 
бројевима у записнику што контролише делегат утакмице.

Члан 51.

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 фоторепортерима  обезбеди приступ 
у ограђени део терена за игру под условом да имају бројеве црне 
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боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са предње 
и задње стране преко одела за време утакмице.

У супротном, делегат утакмице неће дозволити фоторепортеру 
да уђе у ограђени део терена за игру .

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се при-
мењују одредбе Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дис-
циплинског правилника ФСС, Правила фудбалске игре, осталих 
прописа и одлука ФСС. 

Члан 53.

Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФС 
Србије.

Члан 54.

Ове Пропозиције такмичења за првенства фудбалских лига Ср-
бије за жене ступају на снагу наредног дана од дана објављивања 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) и члана 9. 
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. I/2007 и 3/2012), Извршни одбор Фудбалског 
савеза Србије на седници одржаној  12.07.2016. године, донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
TАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО РАЗВОЈНЕ ФУДБАЛСКЕ 

ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ 
ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.

I - НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Првенство у Развојној лиги Србије млађих категорија за жене у 
такмичарској 2016/2017. сезони организоваће се на следећи начин:

Развојна фудбалска лига млађих категорија  Србије за жене (у 
даљем тексту: Развојна лига) је подељена у четири групе, са нај-
мање 4 клуба у групи, и то :

• Група „Север“ - ФС Војводине

• Група „Центар“ - ФС Београда

• Група „Запад“ - ФС Региона Западне Србије

•  Група „Југ“ - ФС Региона Источне Србије, с тим што је омо-
гућено клубовима једног региона да се, из економскх разлога, 
такмиче у групи другог региона.
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Уколико се укаже потреба, регионални савези могу такмичење у 
оквиру свог региона организовати у две групе .

Члан 2.

Првенство у Развојној лиги Србије за жене у сезони 2016/2017.
организује се и спроводи по двоструком бод систему у јесењем и  
пролећном делу. Сваки клуб са осталим клубовима, по регионима, 
игра по две утакмице, једну као домаћин, а једну као гост. 

Утакмице трају 2 x 35 минута. Одмор између два полувремена 
траје 15 минута.

Клуб Развојне лиге који на крају сезоне 2016/2017. заузме прво 
место у групи, односно групама, стиче право учешћа на  Ревијалном 
турниру који се одржава у организацији Фудбалског савеза Србије. 

Учешће на ревијалном турниру  одвија се на следећи начин: 4 
(четири) екипе у две групе (игра свако са сваким), без проглаша-
вања пласмана екипа по завршетку турнира.

Утакмице трају 2 x 35 минута. 

Детаљније упутство о начину одигравања ревијалног турнира  
пре одржавања истог доноси Организациони одбор турнира.

Уколико се  утакмица заврши нерешеним резултатом победник 
се добија извођењем по 5 (пет) једанаестераца.

Такмичење у Другој групи одвија се на исти начин као у Првој.
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Место одржавања Ревијалног турнира одређује Фудбалски савез 
Србије.

Клуб који у Развојној лиги на крају сезоне 2016/2017. заузме по-
следње место наставља такмичење у групи по територијалној при-
падности. 

Такмичење у Развојној лиги, по групама поверава се: за групу „Се-
вер“ Фудбалском савезу Војводине, групу „Запад“ Фудбалском савезу 
региона Западне Србије, групу „Центар“ Фудбалском савезу Београда 
и за групу „Југ“ Фудбалском савезу региона Источне Србије. 

Члан 3. 

Сваки новоформирани женски фудбалски клуб, или женски ти-
мови фудбалских клубова са играчицама испод 15 година, уз захтев 
постаје члан Развојне  лиге Србије за жене и укључује се у такми-
чење у одговарајућој групи према територијалној припадности.

II - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 4.

Тим који победи на утакмици такмичења Развојне лиге које се 
одиграва по бод систему осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног 
резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.

За ово такмичење, које се одиграва по бод систему, сваки реги-
онални савез за своју групу води табелу. Табела садржи: имена ти-
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мова који се такмиче, број одиграних, добијених, нерешених и из-
губљених утакмица,  број датих и примљених голова и број освоје-
них бодова.

Пласман (место) на табели се утврђује збиром освојених бодова.

Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између 
датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље 
место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли 
исти број голова онда деле места која им припадају.

Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака  у случају истог 
броја освојених бодова два или више клубова, пласман на табели се 
сачињава на основу додатне помоћне табеле од резултата који су 
постигнути у међусобним сусретима односних тимова.

Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освоје-
них бодова. Ако је збир бодова једнак одлучује разлика између да-
тих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи 
број постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба) од-
носно већи број постигнутих голова (када су у питању 3 и више клу-
бова).  Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, онда се 
играју утакмице између заинтересованих клубова и то:

•  две утакмице по двоструком бод 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 бод систему, на неу-
тралном терену, ако су у питању 4 или више клубова.
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Уколико се са тим усагласе заинтересовани клубови, уместо 
одигравања ових утакмица, питање победника може се утврдити и 
путем жреба који спроводи  Комесар за такмичење односних група 
Развојне лиге.

III -  РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД 
И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 5.

Такмичењем руководе Извршни одбори Регионалних фудбал-
ских савеза, којима је Извршни одбор ФСС поверио вођење  такми-
чења, преко Комесара за такмичење у развојном фудбалу (у даљем 
тексту: Комесар за такмичење).

Члан 6.

Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се старају о организације утакмице.

Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утак-
мице дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организа-
цију утакмице. Ове утакмице треба да имају пропагандни карактер 
на афирмацији женског фудбала и могу се играти и ван седишта 
клуба   домаћина.

Члан 7.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 
најкасније 20 дана пре почетка јесењег, односно, пролећног дела 
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такмичења, према званичном календару ФСС. Такмичарски бројеви 
клубова одређују се жребом.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, 
односно, из места која су удаљена до 50 км. приликом жреба, од-
носно извлачења такмичарских бројева, извршиће се такав распо-
ред утакмица ових клубова како би се избегло да у истом колу ови 
клубови истовремено буду домаћини.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествује три или више 
клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови који су 
боље пласирани у претходној сезони раздвајају се тако да се обез-
беди да у истом колу један буде гост, а други домаћин.

Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или 
више утакмица женских лига, Комесар за такмичење може одобрити 
споразум заинтересованих клубова о промени места одигравања 
таквих утакмица.

Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу 
коришћења и оних термина који по званичном Календару ФСС нису 
предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може 
да одлучи да се такви термини користе за поједина првенствена 
кола.

Члан 8.

Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови до-
маћини дужни су да најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утак-
мице сваког кола, Комесару за такмичење доставе:
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• место и назив игралишта на коме ће се играти утакмица,
• дан и време почетка одигравања утакмице.

Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније тер-
мине почетка утакмица.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року 
исту ће заказати Такмичарски орган и о томе обавестити заинтере-
соване стране.

При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачу-
на о временским приликама, годишњем добу, померању времена и 
посебно, да време одигравања утакмице не буде на штету гостујуће 
екипе, тј. ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изу-
зев ако су екипе постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 
11:00 часова. Посебно се мора водити рачуна о међумесној удаље-
ности тако да на удаљености до 200 километара утакмица се може 
заказати најраније у 11:00 часова, а на удаљености преко 200 кило-
метара, најраније у 13:00 часова.

Члан 9.

Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима, одо-
брити одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђе-
них Календаром такмичења, под условом да клубови који траже 
такву сагласност не остварују такмичарску погодност на штету дру-
гих клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења.

Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и не-
дељом.
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Члан 10.

Извршни одбори региона, као и Извршни одбор ФСС,  су дужни 
да, током првенства, а према указаној потреби, на предлог комисија  
за женски фудбал регионалних савеза, као и Комисије за женски 
фудбал ФСС и комесара за такмичење по групама, разматрају пи-
тања развоја, унапређења и регуларности такмичења и да предузи-
мају хитне и енергичне мере.

У току другог дела такмичарске сезоне, а на основу праћења 
стања такмичења, комесари за такмичење могу да донесу одлуку да 
се једно или више првенствених кола игра истог дана и да све утак-
мице почну у исто време.

У складу са ставом 2. овог члана, други део  утакмице мора та-
кође да почне у исто време.

Комесари за такмичење  неће поступити у складу са ставом 2. и 
3. овог члана ако поједине утакмице немају утицаја на пласман клу-
бова на табели. 

Члан 11.

У случају лошег времена, одложена утакмица мора се одиграти 
сутрадан или најкасније у среду пре наредног кола, уколико су от-
клоњени услови због којих је утакмица одложена.

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправда-
них разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак  
ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном термину, по-
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жар, земљотрес и сл.), о чему одлучује судија утакмице, Комесар за 
такмичења одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекину-
та утакмица регистровати постигнутим резултатом до прекида утак-
мице, а у складу са чл. 48 ст. 2. Правилника о фудбалским такми-
чењима ФС Србије.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уко-
лико је до прекида дошло пре истека 80%  регуларног времена од-
ређеног за игру, сагласно чл. 48 став 2. Правилника о фудбалском 
такмичењу.

Члан 12.

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених 
утакмица, донети одлуку да се првенствена утакмица, или цело пр-
венствено коло, одложи због оправданих разлога који су наступили 
без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемија, болест 
више од 4 (четири) играчице једног клуба, саобраћајне несреће 
једне од екипа учесница такмичењу, друштвени немири већих раз-
мера, немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за 
одигравање првенствених утакмица и сл.).

Када се утакмица одлаже због болести играчица (тровања и сл.) 
клуб који тражи одлагање мора уз писани захтев да достави ком-
плетну медицинску документацију (налаз надлежног специјалисте, 
дијагнозу, мишљење за опоравак тј. дужину боловања и сл). Пре 
доношења одлуке Комесар за такмичење затражиће мишљење од 
Медицинске комисије регионалног савеза који води такмичење, од-
носно ФС Србије када су у питању полуфиналне утакмице као и 
финална, која пре достављања свог коначног мишљења може извр-
шити одређене додатне анализе, преглед болесних играчица и сл.
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Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за 

такмичење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност 

другог клуба учесника, може донети одлуку, да клубови учесници 

утакмице замене улоге клуба домаћина  али само  по постигнутом 

споразуму у јесењем делу текуће такмичарске сезоне.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за 

такмичење ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном 

термину, с тим што се одложене утакмице јесењег дела првенства 

морају одиграти најкасније пре првог кола које се игра на пролеће. 

Одложене утакмице пролећног дела првенства пре одигравања по-

следња  два кола која се на основу одлуке Комесара за такмичење 

обавезно играју у исто време.

Члан 13.

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, предста-
вници клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид 
фудбалске легитимације играчица које тог дана наступају, лиценцу 
или писано овлашћење за представника клуба, лиценце тренера и 
помоћног тренера, лекара и физиотерапеута за рад у клубу у текућој 
такмичарској сезони. 

Ако делегат утврди да лица из става 1. овог члана немају лицен-
це, неће им  дозволити улазак у ограђени део терена за игру.

Лиценце за рад тренера, помоћног тренера, лекара и физиоте-
рапеута у клубовима Развојног фудбала издаје надлежни орган Ре-
гионалног савеза.
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Члан 14.

Клуб   домаћин дужан је да  обезбеди образац записника о оди-
гравању утакмице који се попуњава у четири примерка и да обезбе-
ди да се записник попуни писаћом машином или на компјутеру, као 
и да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евен-
туалном саслушању удаљених званичних лица клубова на утакмици 
из ограђеног дела терена за игру, пријављених играчица и других 
званичних лица, искључења играчица или других инцидената. Обра-
зац записника прописује ФСС.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се 
старају о правилном и тачном уношењу података у записник утакми-
це, који су дужни да потпишу.

Члан 15.

За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчи-
це могу седети 6 (шест) службених лица и 7 (седам) резервних игра-
чица. Службена лица која седе на клупама су:

• овлашћени представник клуба,

• лиценцирани тренер, односно, шеф стручног штаба,

• помоћни тренери 2 (два),

• лиценцирани  лекар клуба,

• лиценцирани физиотерапеут.

Члан 16.

Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обез-
беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и 
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за време одигравања, као и све до напуштања места одигравања 
утакмице, одговарајућим превозним средством.

Kлуб 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 15 минута пре почетка 
утакмице.

У недостатку кола хитне помоћи, дозвољава се обезбеђење де-
журног возила погодног за транспорт повређене играчице или другог 
лица, чији се регистарски број и марка са презименом и именом 
возача уноси у образац 3 (Списак службених лица која седе на клу-
пи за резервне играчице).

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске 
интервенције нису на стадиону, односно игралишту  до почетка утак-
мице или да није обезбеђено дежурно возило, та утакмица се неће 
одиграти, а све последице због неодигравања утакмице сноси клуб   
домаћин.

Клуб домаћин је у обавези да сваку утакмицу пријави надлежној 
полицијској управи МУП-а Републике Србије у роковима утврђеним 
Законом и да копију обрасца пријаве преда делегату пре почетка 
утакмице.

Клуб   домаћин је дужан да обезбеди одговарајућу редарску 
службу од 3 до 5  видно обележених редара  који се могу налазити 
искључиво ван ограђеног дела  терена.

Комесар за такмичења доноси ближе Упутство о организацији и 
реду на игралиштима.
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IV - ПРАВО НАСТУПА

Члан 17.

Право наступа имају све правилно регистроване играчице рође-
не после 30. јуна 2001. године  као и играчице рођене 2002. и  2003. 
са највише пет /5/ играчица рођених 2004. године.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчице 
које се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутомат-
ском казном  забране играња због добијених опомена. Играчица 
издржава аутоматску казну забране играња 1 (једне) првенствене 
утакмице обавезно после сваког добијања 4 (четири), а затим после 
друге добијене јавне опомене до краја сезоне.

Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена покази-
вањем жутог картона, уписана у записник првенствене утакмице. 
Ако играчица  на утакмици добије опомену и на истој буде искључе-
на  због добијања друге опомене, играчица се дисциплински кажња-
ва, а опомене се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у 
евиденцији Комесара за такмичење.

Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и дру-
гих дисциплинских мера за играчице.

Уколико клуб не поступи  у смислу  става 2. овог члана и наступи 
са играчицом о којој је реч, утакмица ће  по жалби противника или 
по пријави дисциплинског органа, бити регистрована са 3:0 (пар 
форфе) у његову корист, а клуб - играчица ће бити кажњени по од-
редбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
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Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опо-
мена и других дисциплинских мера, региструје опомене у својој еви-
денцији, објављује их путем службеног саопштења и контролише 
извршење аутоматских и других казни.

Члан 18.

На првенственим утакмицама могу наступити само играчице 
чији је идентитет утврђен путем фудбалске легитимације издате од 
надлежног органа за регистрацију, а у случају њеног недостатка пу-
тем јавне исправе   личне карте, пасоша и слично, под условом да се 
делегату утакмице стави на увид писана потврда о исправном и 
важећем лекарском прегледу.

Идентитет играчица обавезно утврђује делегат утакмице пре по-
четка утакмице на терену за игру, а за време одмора на полувремену 
или одмах по завршетку утакмице само за оне играчице које су евен-
туално закасниле на почетак утакмице, односно на почетак другог 
дела утакмице, а уписане су у записник пре почетка утакмице.

Клубови се не могу договорити да се не утврђује идентитет игра-
чица. Такав договор делегат не сме да прихвати, већ је у обавези да 
утврди идентитет играчица.

Члан 19.

Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају 
имати уредан налаз о извршеном лекарском  прегледу и бити огла-
шене способне за играње фудбала.

Лекарски преглед не сме бити старији од 4 (четири) месеца .
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Лекарски преглед мора бити убележен  у фудбалску легитима-
цију играчице. Изузетно, извршени лекарски преглед играчице може 
да се докаже и потврдом која је издата на основу званичног регистра 
о извршеном лекарском прегледу.

Играчица која  није лекарски прегледана, односно,  није обавила 
лекарски преглед, или којој је од стране лекара забрањено играње,  
као и играчица којој лекарски преглед није убележен у легитимацију, 
а делегату утакмице није стављена на увид званична потврда о из-
вршеном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици 
и делегат утакмице таквој играчици ће забранити наступ.

V - ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ

Члан 20.

За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује 
делегата који заступа фудбалско руководство. Делегат  има врховни 
надзор на утакмици и оцењује укупну организацију утакмице и рад 
свих службених лица.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини 
одмах по завршетку утакмице у присуству представника клубова. 
Записник утакмице у једном и свој извештај делегата такође у јед-
ном примерку делегат доставља Комесару за такмичење у року од 
24 часа након одигране утакмице. Саставни део записника су сви 
материјали, изјаве удаљених и пријављених званичних лица и игра-
чица као и фудбалске легитимације искључених играчица.
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За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.

Делегати се бирају из редова искусних фудбалских радника а на 
предлог покрајинских и регионалних фудбалских савеза.

Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи 
посебно писане  допунске извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља 
судија утакмице.

Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и 
правима делегата.

VI - С У Д И Ј Е

Члан 21.

Комесар за суђење Регионалног фудбалског савеза одређује 
судије за све утакмице Развојне лиге. То своје право Комесар за 
суђење може пренети на свог заменика или други орган надлежног 
територијалног фудбалског савеза. Комесара за суђење, као и ње-
говог заменика, бира Извршни одбор надлежног регионалног савеза  
на предлог Судијске комисије  региона.

Члан 22.

Првенствене утакмице Развојне лиге Србије за жене обавезно 
суде женске судије са листа које усваја Извршни одбор надлежног 
регионалног савеза  а уколико нема довољно женских судија могу и 
мушке судије.
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Све првенствене утакмице Развојне лиге суде фудбалске судије 
прве, друге и треће категорије које се налазе на одговарајућим лис-
тама у текућем првенству.

Члан 23.

Судије су обавезне  да дођу на стадион-игралиште 60 минута 
пре времена одређеног за почетак утакмице и успоставе контакт са 
делегатом и другим службеним лицима  клубова на утакмици.

Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед 
просторија, терена за игру, и у случају евентуалних примедби захтевају 
да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија утакмице је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе 
све своје примедбе и да други део  записника  овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о 
опоменутим и искљученим играчицама, удаљеним лицима из ограђе-
ног дела терена за игру и да те податке овери потписом у записнику 
утакмице.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писану  пријаву 
против играчица и других лица која седе на клупи за резервне игра-
чице за прекршаје извршене пре и после утакмице.

Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту 
утакмице искључена играчица, удаљени  тренер или друго службе-
но лице, као и евентуално пријављено лице да изјаву због чега је 
искључено, удаљено или пријављено.
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Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица, не 

поступе у складу са одредбама претходног става овог члана, сма-

траће се да су саслушани и надлежни дисциплински орган казниће 

их по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.

Члан 24.

Првенствене утакмице Развојне лиге  могу се играти само на 

терену који је подобан за игру.

Клуб   домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да 

буде подобан за одигравање утакмице.

Обавеза је клуба   домаћина да у зимским условима мора да пос-

тупи по Упутству Комисије за терене регионалних савеза у погледу 

припреме терена да буде погодан за игру.

Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у при-

суству делегата утакмице, капитена оба  клуба учесника утакмице  и 

то у време које је службено  одређено за почетак утакмице. Изузет-

но, преглед може да се врши и раније, али истог дана и под условом 

да то буде обављено у присуству судије утакмице, делегата и капи-

тена оба  клуба учесника утакмице.

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 унесу донету одлуку 
о неподобности терена и да записник доставе Комесару за такми-
чење у року од 24 часа уз претходно телеграфско обавештење.

Члан 25.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игра-

лиште у одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити 
први помоћник.

У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други 
помоћник судије.

Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћници, клубови ће 
се спорзумети да утакмицу води један од присутних судија.  Ако спо-
разум не буде постигнут, делегат ће одредити судију који ће водити 
утакмицу.

Споразум о избору судија мора да буде утврђен у писаној форми 
пре почетка утакмице. Записник о споразуму потписују представници 
клубова и делегат. Овај записник се прикључује записнику утакмице. 
Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па га је одредио 
делегат, таква одлука се мора констатовати у записнику утакмице.

Ако на утакмицу не дођу ни судија, ни помоћне судије, ни деле-
гат, утакмица се неће одиграти.

VII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ

Члан 26.

Сваки клуб пријављује и у записник утакмице се уписује највише 
18 (осамнаест) играчица.
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Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник не 
могу наступити на утакмици.

У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током 
игре може се извршити највише 7 (седам) измена.

Ако један тим за време утакмице, остане са мање од 8 (осам) 
играчица  судија је дужан да утакмицу прекине.

Уколико тим није у могућности да у року од 5 (пет) минута насту-
пи са минималним бројем играчица, судија је дужан да трајно пре-
кине утакмицу.

У складу са Одлуком бр.1 ФС Србије, која се примењује уз Пра-
вило 4 Правила фудбалске игре, дресови играчица на полеђини 
морају бити обележени бројевима од 1 до 18. Голмански дрес има 
број 1, а заменица вратара број 12. Играчица не може наступити на 
утакмици без броја на дресу.

О исправности замена играчица искључиво се брину судија утак-
мице, први помоћни судија и делегат.

VIII - НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

Члан 27.

Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утак-
мице овог такмичења не наступи један од  тимова учесника утакми-
це са потребним бројем играчица, судија ће саопштити капитену 
тима који је  био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти 
и то унети у записник утакмице.
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Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више 
силе, судија ће сачекати и нешто дуже, али ће водити рачуна о томе 
да ли утакмица може да се заврши на време. Ако се игра више утак-
мица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не 
доведе у питање одигравање следеће утакмице.

Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној 
дужности са 3:0 (пар-форфе), уколико констатује да је недолазак 
тима на утакмицу неоправдан.

Клуб који не наступи на одигравање утакмице дужан је да надок-
нади штету другом клубу. Висину штете, на основу документованог 
захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар за такмичење.

IX - НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТAКМИЦЕ

Члан 28.

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 са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

Ако је утакмица овог такмичења морала бити прекинута из оп-
равданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, 
мрак, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о 
чему одлучује судија, или је прекинута због наступа дана жалости, 
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одиграће се нова утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 
80% регуларног времена одређеног за игру, а ако је утакмица преки-
нута по истеку 80% регуларног времена одређеног за игру, регистро-
ваће се постигнутим резултатом.

Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди 
Комесар за такмичење, одговоран је по одредбама Дисциплинског 
правилника ФСС, а утакмица се региструје по службеној дужности 
са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из ст. 1. и 3. 
овог члана доноси по службеној дужности Комесар за такмичење.

Aко оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакми-
це сматраће се да су одустала од даљег такмичења, те ће сносити 
последице предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 29.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакми-
це, укључујући и прекид утакмице који је изазвала играчица тога 
тима, губи утакмицу са 3:0 (пар ¬форфе), уколико до прекида његов 
противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службе-
ној дужности  Комесар за такмичење.

Члан 30.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на 
судију, нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке су-
дије да искључени играч напусти терен и др., а утврди се да је за 
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прекид утакмице крив један од клубова учесника, утакмица ће се 
регистровати са 3:0 (пар¬форфе) у корист противничког клуба уко-
лико до прекида игре није постигнут бољи резултат за противнички 
клуб.

Ако Комесар за такмичење  утврди да за прекид игре није крив 
ниједан 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 организа-
цији и обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такми-
чења, Комесар за такмичење може одлучити да се одигра нова 
утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.

Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно оди-
гравање првенствене утакмице на поновљеној утакмици могу насту-
пити сви играчи који имају право наступа на дан одигравања поно-
вљене утакмице.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инциде-
ната, надлежни дисциплински орган може суспендовати одгова-
рајући тим и забранити му  одигравање утакмица на том игралишту  
за време вођења поступка. 

 X - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ

Члан 31.

Суспендовани тим, односно сви тимови суспендованог клуба, не 
могу наступити на јавној утакмици све док траје суспензија.
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Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због не-
извршења коначних одлука надлежних органа или неизвршења оба-
веза насталих из такмичења предвиђених Пропозицијама овог так-
мичења, 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 доношењу коначне одлуке клуб је дужан одиграти утакмице 
према распореду Комесара за такмичење.

Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се 
дисциплински поступак по одредбама Дисциплинског правилника 
ФСС, као и против противничког клуба, ако је  био обавештен о сус-
пензији суспендованог клуба.

XI - Ж А Л Б Е 

Члан 32.
О регуларности утакмице може се решавати само на основу 

жалбе оштећеног клуба.

Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразуме-
ва се сваки клуб који је оштећен резултатом утакмице на коју се 
улаже жалба.

Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их 
решава у првом степену.
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Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 (два) 
дана од одигране утакмице са образложењем и свим потребним 
доказима у 2 (два) примерка и потврдом о уплаћеној такси која мора 
бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе. Један примерак 
жалбе Комесар задржава за своје потребе, а други примерак доста-
вља клубу у спору на коју је овај дужан да у писаној форми одговори 
у року од три дана од дана пријема исте.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 33.

Износ таксе за жалбу утврђује Извршни одбор ФСС.

Свака измена износа такси објављује се у Службеном листу  
ФСС „Фудбал“.

Члан 34.

Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недо-
вољно таксиране жалбе биће одбачене одлуком надлежног комеса-
ра за такмичење Развојне лиге.

При оцени благовремености жалбе, узима се у обзир датум по-
штанског жига препорученог писма, новчане уплатнице или упутни-
це, односно доказа о непосредној предаји жалбе и уплати таксе.

Члан 35.

Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 
дана од дана пријема жалбе, изузев ако жалбени разлози не спадају 
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у надлежност другог органа. У том случају решавање жалбе се од-
лаже до коначне одлуке тог надлежног органа.

Жалба у другом степену мора бити решена у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе.

Члан 36.

Жалбе на одлуку Комесара за такмичење Развојне лиге  за жене 
подносе се Комисији за жалбе надлежног регионалног савеза. Рок 
за подношење жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке, уз 
доказ о уплати прописане таксе .

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када 
је жалба непосредно предата пријемној канцеларији надлежног ре-
гионалног савеза за оверу пријема, или датум поштанског жига на 
потврди о пријему препоручене пошиљке.

Другостепена одлука мора бити донета у року од 15 (петнаест) 
дана. Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, не-
допуштене и жалбе потписане од стране неовлашћених лица, одба-
циће се.

Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене 
жалбе или нетаксиране, односно недовољно таксиране жалбе, жа-
лилац има право жалбе надлежном другостепеном органу – Комиси-
ји за жалбе надлежног регионалног савеза.

Одлука комисија регионалних савеза у другом степену је конач-
на и против ње нема места жалби.
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Члан 37.

Ако Комисија за жалбе надлежног регионалног савеза не посту-
пи у смислу члана 36. ст. 2. ових Пропозиција, сматра се да је жалба 
одбијена и подносилац жалбе има право да поднесе предлог за по-
дизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима 
ФСС, по одредбама члана 68. цитираног Правилника у року од 8 
(осам) дана од последњег дана након што је Комисија за жалбе би-
ла дужна да донесе одлуку.

XII - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 38.

Изузетно од одредби чл. 33. и 37. ових Пропозиција, за утакмице 
последња два кола која непосредно утичу на одређивање клуба који 
треба да учествује у полуфиналном такмичењу на нивоу ФСС, који 
се непосредно спроводи по завршетку такмичења, рок за улагање 
жалби се скраћује и то у првом степену на 1 (један) дан и то сутра-
дан до 17:00 часова по одиграној утакмици, а у другом степену на 24 
часа по пријему првостепене одлуке.

Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног 
празника, продужава се на први наредни дан.

Члан 39.

У случају  да  Комисија за жалбе ФСС, односно регионалних са-
веза, не донесе одлуку по жалби из претходног члана ових Пропози-
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ција у року од  8 (осам) дана, сматраће се да жалба није усвојена, а 
оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захте-
ва за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФСС у сми-
слу члана 68. цитираног Правилника.

XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА

Члан 40.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за 
регистрацију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар- форфе), 
утакмица се региструје  постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по прави-
лу, најкасније у року од 30 дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продужава се до доношења коначне  одлуке о жалби.  
Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране 
Комесара за такмичење ако је одлука постала правоснажна или је у 
другом степену донета одлука која је коначна.

XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 41.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове 
играчице, функционери, судије, други фудбалски радници и друга 
лица, у овом такмичењу, одлучује дисциплински орган коме је Из-
вршни одбор  надлежног регионалног савеза  поверио те послове.
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XV - ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 42.

Попуњавање лига се врши укључивањем, по пријави одгова-
рајућег годишта, постојећих  женских фудбалских клубова, тимова 
фудбалских клуова као и новоформираних женских фудбалских клу-
бова који нису укључени ни у једно такмичење. У којој групи ће се 
такмичити пријављени клуб одлучиће се на основу територијалне 
припадности, односно економских разлога.

XVI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 43.

Календар такмичења доноси Извршни одбор надлежног регио-
налног савеза  на предлог Комисије за женски фудбал тог савеза.

Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

XVII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Приходе са првенствених утакмица Развојних лига женског фуд-
бала  убирају клубови   домаћини.

У случају одигравања поновљене првенствене утакмице, укупан 
приход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трош-
кова гостујуће екипе, судија и делегата, деле се на једнаке делове.
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Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не 
могу подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног 
става дефицит пада на терет ФСС.

Члан 45.

Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјал-
ног контролора и посматрача суђења, на предлог Комисије  за жен-
ски фудбал ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС посебном одлуком.

У складу са одредбама посебне Одлуке све трошкове службених 
лица (судија и делегата) као и трошкове превоза гостујуће екипе 
сносиће Фудбалски савез Србије а исплата ће се вршити на начин 
који утврди Сектор за финансије ФСС.

Члан 46.

Висину средстава  за програмске активности ФС Србије на узди-
зању и унапређењу фудбалског спорта, посебно за пролећну, а по-
себно за јесењу сезону, доноси Извршни одбор ФСС, на предлог 
Комисије за женски фудбал ФСС и Комисије за материјално-финан-
сијско пословање ФСС, уколико се такав предлог процени оправда-
ним.

XVIII - ПРИЗНАЊА

Члан 47.

Клубови који учествују на ревијалном турниру Развојне лиге у 
организацији ФСС добијају, у трајно власништво, по један исти пе-
хар дар ФСС. Пласман се не утврђује.
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Члан 48.

Сваки женски фудбалски клуб чија екипа учествује у првенству  

Развојне лиге Србије за жене  мора да испуњава следеће услове:

•  да утакмице одиграва на игралишту са травнатим тереном, 

може и на терену са вештачком подлогом,

•  утакмице се могу играти на игралиштима регистрованим за 

утакмице Супер, Прве, Српске и лиценцираним игралиштима 

лига млађих категорија Србије за мушкарце,

•  одлуком Комесара за такмичење утакмице Развојне лиге Ср-

бије за жене, у изузетним случајевима се могу играти и на 

игралиштима регистрованим за нижи степен такмичења, под 

условом да се ради о травнатим теренима и другим адекват-

ним условима,

•  да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од 

травнатог терена оградом према прописима ФСС,

•  да обезбеди 6 (шест) сакупљача лопти  обучених у спортску 

опрему, која мора да се разликује од опреме играчица које 

играју утакмицу,

•  да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свла-

чионицу за судије,

•  да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за 

купање, умивање и пиће, тоалет и друге пратеће просторије, 

са довољном квадратуром,
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•   заштитне кабине за резервне играчице и стручна руковод-
ства, као и одвојену заштитну кабину за делегата утакмице, 
које се постављају на уздужној страни игралишта, удаљене 
од терена најмање 3 (три) метра, као и обележен „технички 
простор“ за тренере, у складу са прописима ФСС,

• посебну просторију за сачињавање записника о утакмици,

•   клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС о 
безбедности и сигурности  на фудбалским утакмицама и Од-
лука ФСС које се обавезно примењују уз Правила  фудбалске 
игре,

•  да женски фудбалски клуб чија се екипа такмичи у оквиру 
Развојне лиге Србије за жене, уколико не поседује стадион – 
игралиште, мора да закључи уговор са власником стадиона - 
игралишта за целу предстојећу сезону,

•  да клубови надлежном органу регионалног савеза  пре почет-
ка првенства пријаве стадион - игралиште на којем ће током 
целе сезоне играти првенствене утакмице Развојне лиге. Са-
мо они стадиони – игралишта које клубови пријаве, а који ће 
бити примљени од стране надлежног органа регионалног 
фудбалског савеза, биће   стадиони – игралишта на којима ће 
се моћи играти првенствене утакмице Развојне лиге Србије за 
жене,

•  да клубови доказе о поседовању стадиона-игралишта или 
уговор о коришћењу, доставе на увид, уз такмичарски упит-
ник, надлежном регионално савезу, односно органу који води 
такмичење.
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XIX - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
Свака првенствена утакмица Развојне лиге Србије за жене оба-

везно се игра лоптом која у свему мора да одговара Правилима 
фудбалске игре.

У случају да се утакмица игра на терену који је покривен снегом, 
лопта мора да буде у другој боји, изузев беле.

Члан 50.
Сваки клуб, учесник у првенству Развојне лиге Србије за жене, у 

обавези је да Комесару за такмичење у оквиру такмичарског упитни-
ка пријави основну и резервну боју дресова, гаћица и чарапа у који-
ма ће наступати у току првенства.

Гостујући тим је дужан да поштује основну и резервну боју дреса 
клуба   домаћина .

Клуб   домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утак-
мици.

Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће им по-
зајмити дресове друге боје од своје.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од оста-
лих играчица, противничког голмана  и судија.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Про-
позиција, а пријава се доставља најкасније на 10 дана пре почетка 
такмичења.
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Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају 
да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје   
контрастне у односу на боју дреса, прописане величине (30 x 20 цм), 
дебљине линије 5 цм) и исте бројеве одговарајуће величине на 
доњем делу опреме са десне стране.

Бројеви на опреми играчица обавезно се морају слагати са 
бројевима у записнику што контролише делегат утакмице.

Члан 51.

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 фоторепортерима  обезбеди приступ 
у ограђени део терена за игру под условом да имају бројеве црне 
боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са предње 
и задње стране преко одела за време утакмице.

У супротном, делегат утакмице неће дозволити фоторепортеру 
да уђе у ограђени део терена за игру.

XX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се при-
мењују одредбе Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дис-
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циплинског правилника ФСС, Правила фудбалске игре, осталих 
прописа и одлука  ФСС.  

Члан 53.

Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФС 
Србије.

Члан 54.

Ове Пропозиције такмичења за првенства Развојне фудбалске 
лиге Србије за жене  ступају на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у Службеном  листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије,(Службени 
лист ФСС „Фудбал“ ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) и члана 9. Пра-
вилника о фудбалским такмичењима ФСС (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. I/2007, 3/2012 и 3/2013), Извршни одбор 
Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 12.07.2016. године 
донео је 

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

ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу учес-
твују сви клубови који се такмиче у редовном такмичењу (Супер и 
Прве  лиге) и то обавезно.

У завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије у женском 
фудбалу учествују 16 екипа, и то:

-  8 (осам) клубова који су се у сезони 2015/2016 такмичили у 
Супер лиги, 

-  4 (четири) најбоље пласирана клуба који су се у сезони 
2015/2016. такмичили у Првој лиги, с тим што ће се четири 
најслабије пласирана клуба Прве лиге укључити у предтакми-
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чење  које организују  регионални савези у којем учествују и 
клубови Друге лиге Србије за жене,

-  4 (четири) клуба, победника у предтакмичењу  остварују пра-
во учешћа у осмини финала купа Србије,

-  предтакмичењем у Купу Србије за жене руководе надлежни 
регионални савези (ФС Војводине, ФС РЗС, ФС Београда и 
ФС РИС), којима је ИО ФСС поверио вођење Куп такмичења 
Србије на  нивоу регионалних савеза. 

Члан 2.

Утакмице Фудбалског купа Србије у женском фудбалу играју се  

на следећи начин: утакмицама 1/8, 1/4,1/2 и једна финална.

Све утакмице Купа играју се по једноструком куп систему.

Договором клубова финална утакмица може се одиграти и на 

неутралном терену или на терену једног од клубова финалиста што 

се одређује жребом. Техничко домаћинство у финалној утакмици 

биће одређено жребом. Уколико се клубови не могу договорити о 

месту одигравања финалне утакмице место одигравања исте одре-

диће Фудбалски савез  Србије.

Члан 3.

Одређивање парова за сваку такмичарску годину врши се у 
складу са посебним Упутством, које је саставни део ових Пропози-
ција. 



ВАН. БРОЈ  10СТРАНА 186 ФУДБАЛ, 12.07.2016.

II - ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА

Члан 4.

Приликом сваке утакмице представници клубова обавезни су да 
делегату утакмице  доставе фудбалске легитимације играчица.

Kлуб домаћин обавезан је да делегату утакмице пружи сву по-
моћ при састављању записника и евентуалног саслушања искључе-
них и пријављених играчица и осталих службених лица .

Гостујући клуб обавезан је да благовремено, а најкасније 5 дана 
пре одигравања утакмице, обавести домаћина о времену свог до-
ласка и броју чланова екипе, како би им овај на време могао пружи-
ти помоћ у обезбеђивању преноћишта, исхране и сл.

Члан 6.

Утакмице Купа играју се на терену подобном за игру, а који је 
претходно одобрен од стране надлежног такмичарског органа.

Члан 7.

Победник Куп такмичења осваја пехар ФСС у трајно власништво, 
на којем се урезује име клуба и година освајања, а играчицама оба 
тима, из записника  финалне утакмице,  и њиховим тренерима, су-
дијама и делегату, додељује се медаља.

Члан 8.

Сваки учесник у такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском 
фудбалу дужан је да своје утакмице одигра са својим најбољим тимом.
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Члан 9.

Идентитет играчица утврђује се на исти начин као и за првенс-
твене утакмице.

Такође, пред сваку утакмицу, представник клуба који се такмичи 
у редовном такмичењу, дужан је делегату утакмице да достави ко-
пију тог списка, личне карте или пасоша, ради утврђивања иденти-
тета и потврде о лекарском прегледу за сваку играчицу која наступа.

Лекарски преглед играчица важи као за првенствено такмичење.

Члан 10.

Клуб домаћин дужан је да гостујућем клубу помогне у организа-
цији његовог боравка у месту одигравања утакмице.

III - ПРАВО НАСТУПА

Члан 11.

Право наступа имају све играчице регистроване на исти начин 
као и  за првенствена такмичења.

IV - УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 12.

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова.

У случају нерешеног резултата на  утакмицама, 1/8, 1/4, 1/2 и 
финала победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени 
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ударац на начин утврђен Упутством Међународног борда за из-
вођење удараца са тачке за добијање победника у елиминаторним 
такмичењима.

V - ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За дисциплинске прекршаје играчица, функционера, судија, 

стручних и техничких руководилаца и тренера, као и учесника 

такмичења за  Фудбалски куп Србије у женском фудбалу надлежна 

је Дисциплинска комисија ФСС.

Члан 14.

На утакмицама Фудбалског купа Србије у женском фудбалу не-

мају право наступа играчице које се налазе под казном или суспен-

зијом, забраном  играња због аутоматске казне која је уследила по-

сле јавних опомена у  такмичењу за Фудбалски куп Србије за жене.

Играчица издржава казну забране играња једне куп утакмице 

након  добијања 2 (две) јавне опомене у куп такмичењу и то обавез-

но на првој наредној утакмици, о чему уредну евиденцију води се-

кретар клуба у сарадњи са Комесаром за такмичење.

Непарне јавне опомене добијене у Купу бришу се по завршетку  

такмичења, или испадања екипе из такмичења.
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Парне јавне опомене издржавају се као у ставу 2. овог члана, а 
уколико је друга јавна опомена добијена на куп утакмици која је 
предходила испадању из даљег такмичења, аутоматску казну забра-
не играња  играчица издржава на првој наредној утакмици Купа, за 
наредну сезону, у истој или другој екипи.

VI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 15.

Такмичење за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу  одвија 
се у свему према званичном Календару такмичења ФСС, који доно-
си Извршни одбор ФСС, на предлог Комисије за женски фудбал .

Такмичењем за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу  руко-
води Извршни  одбор ФСС преко Комесара за такмичење  лига за 
жене, коме  је Извршни одбор ФСС поверио ове послове.

VII - ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА

Члан 16.

Комесар за суђење ФСС одређује судије за све утакмице 
Фудбалског купа Србије у женском фудбалу почев од 1/8.

Комесар за суђење одређивање судија може пренети на свог 
заменика, други орган или надлежни фудбалски савез.
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VIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе  
Пропозиција такмичења за првенство фудбалских лига за жене, 
Правилника о фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилни-
ка ФСС, Правила  фудбалске игре и осталих прописа ФСС.

Члан 18.

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 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 одржаној 12.07.2016.  
године, донео је 

У П У Т С Т В О 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРОВА У ЗАВРШНОМ ДЕЛУ 

ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ 
ФУДБАЛУ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.

I

Овим Упутством утврђује се поступак за одређивање парова у 
завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије у женском 
фудбалу.

II

Одређивање парова у завршном делу такмичења за Фудбалски 
куп Србије у женском фудбалу врши се жребом, који се обавља 
најкасније 5 (пет) дана пре термина одигравања утакмица предвиђе-
них Календаром такмичења ФСС за поједино коло.

Прво коло: 1/8 финала

III

1. У једну вазу стављају се листићи са именима  8  клубова чла-
нова Супер лиге Србије за жене из такмичарске сезоне 2015/2016, а 
у другу вазу стављају се листићи са именима 4 најбоље пласирана 
клуба, члана Прве лиге из такмичарске сезоне 2015/2016, као и це-
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дуљице са именима четири клуба победника у предтакмичењу за 
фудбалски Куп Србије за жене.

2. Приступа се утврђивању парова 1/8 финала тако што се из-
влаче два  листића (по један из сваке вазе) са именима клубова који 
чине такмичарски пар. 

3. Уколико такмичарски пар чине један клуб Супер лиге Србије 
за жене и победник у предтакмичењу за фудбалски Куп Србије, оба-
везно је домаћин клуб победник у предтакмичењу. Уколико такми-
чарски пар чине један клуб Супер и Прве лиге Србије, цедуљице са 
именима клубова се стављају у трећи пехар, ради утврђивања до-
маћинства.

Друго коло - 1/4 финала

IV

Приступа се утврђивању парова 1/4 финала, тако што се у једну 
вазу стављају  4 листића са именима најбоље пласираних клубова  
у првенству Супер  лиге Србије за жене у сезони 2015/2016, а који 
су  се победама у 1/8 финала Купа пласирали у 1/4 финала у сезони 
2016/2017. Уколико је један или више од четири најбоље пласирана 
клуба Супер лиге испао из такмичења 1/8 финала Купа, његово ме-
сто у првој вази заузима клуб који га је елиминисао из такмичења у 
фази 1/8 финала.

У другу вазу стављају се 4 листићи са именима  преостала чети-
ри клуба победника у 1/8 финала Купа Србије за жене у сезони 
2016/2017.
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Извлаче се два листића, један за другим, из сваке вазе по 1 (је-
дан), са именима клубова који чине такмичарски пар. Домаћин је 
клуб који је у 1/8 био гост.

Уколико се извуче такмичарски пар где су оба клуба у 1/8 фина-
ла били домаћини, односно гости, домаћинство се одређује понов-
ним извлачењем  листића из треће вазе. Клуб  са чијим именом је  
извучен први листић  обавезно је  домаћин.

Треће коло - 1/2 финала

V

1. У једну вазу стављају се  4 листића са именима клубова по-
бедника у 1/4 финала, затим се приступа утврђивању такмичарског 
пара  наизменичним извлачењем листића.

2. Домаћин у полуфиналу је клуб који је више пута играо као гост, 
а у случају да се извуче пар са истим бројем гостовања и домаћин-
става, домаћинство се одређује, такође жребањем, тако што се оба 
листића одређеног пара стављају у посебну вазу, домаћин је клуб са 
чијим именом је листић први извучен.

Четврто коло - финале

VI

Игра се једна финална утакмица. 

Техничко домаћинство  финала одређује се жребом. 
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Место одигравања финалне утакмице одређује се у складу са 
одредбама Пропозиција такмичења за Фудбалски куп Србије у жен-
ском фудбалу за сезону 2016/2017.

VII

Ако се у току такмичења догоди ситуација која није предвиђена 
овим Упутством, Комесар за такмичења у женском фудбалу ФСС ће 
пре жребања утврдити поступак за такву ситуацију у складу са овим 
Упутством.

VIII

Ово Упутство је саставни део Пропозиција такмичења за Фудбал-
ски куп Србије у женском фудбалу и ступа на снагу наредног дана  
од дана објављивања 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 одржаној 12.07.2016. до-
нео је следећу 

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

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

Члан 1.

У оквиру Купа Србије за жене у такмичарској сезони 2016/2017 
клубовима учесницима завршног такмичења, почев од 1/8 финала 
припада накнада у укупном износу од 2.820.000,00 динара, који се 
расподељује на следећи начин:

за  учешће у  1/8 финала клуб добија    50.000,00 динара 

за пласман у 1/4 финала клуб добија     80.000,00 динара   

за пласман у 1/2 финала клуб добија    150.000,00 динара 

за пласман у 1/1 финала клуб добија    280.000,00 динара 

клуб победник Купа добија    220.000,00 динара   
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Члан 2.

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

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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IV
  

СЛУЖБЕНА ЛИЦА
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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 32. Правилника о судијама и суђењу (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни број 3/2016), Извршни одбор ФС Србије, на сед-
ници одржаној 12.07.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ЛИСТИ СУДИЈА НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ И 

ПРВЕ ЛИГЕ „СРБИЈА“ У СЕЗОНИ 2016/2017

Члан 1.

На основу предлога Судијске комисије ФС Србије, верификују се 
Листа судија и помоћних судија на утакмицама Супер лиге и Прве 
лиге „Србија“ у такмичарској 2016/2017. години.

ЛИСТА СУДИЈА

Р. бр. Име и презиме Датум рођења Место

  1. Милорад Мажић 23.03.1973. Врбас

  2. Владо Глођовић 08.11.1976. Врбас

  3. Александар Васић 14.09.1976. Нови Жедник

  4. Новак Симовић 18.05.1982. Ловћенац

  5. Срђан Јовановић 09.04.1986. Београд

  6. Игор Стојилковић 28.02.1983. Земун
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  7. Милан Илић 21.04.1988. Ћуприја

  8. Мајо Вујовић 11.07.1974. Нови Сад

  9. Марко Поповић 23.05.1979. Београд

10 Ненад Ђокић 14.07.1979. Ужице

11. Данило Грујић 03.03.1980. Ниш

12. Бојан Николић 24.10.1979. Крагујевац

13. Зоран Широки 20.05.1983. Смедерево

14. Дејан Сантрач 16.06.1976. Павлиш

15. Илија Брдар 20.09.1981. Нови Сад

16. Роберт Киш Чепеги 01.06.1976. Нови Сад

17. Немања Гајдобрански 01.11.1987. Нови Сад

18. Немања Петковић 28.10.1982. Београд

19. Лазар Лукић 13.10.1981. Београд

20. Петар Пипер 18.04.1979. Чачак

21. Момчило Марковић 19.09.1987. Београд

22. Дејан Трифковић 14.06.1986. Београд

23. Лазар Трипковић 22.11.1988. Краљево

24. Марко Срећковић 26.12.1986. Крагујевац

25. Александар Живковић 30.04.1986. Ниш

26. Ђорђе Максимовић 24.03.1985. Инђија

27. Милан Митић 11.11.1985. Лесковац

28. Ана Минић 19.04.1983. Ниш

Обрадовић Срђан, ван листе 16.06.1976. Јагодина - миро-
вање судијског стажа 6 месеци



ВАН. БРОЈ  10 СТРАНА 201ФУДБАЛ, 12.07.2016.

II - ЛИСТА ПОМОЋНИХ СУДИЈА

Р. бр. Име и презиме Датум рођења Место

  1. Милован Ристић 01.05.1974. Београд

  2. Далибор Ђурђевић 25.03.1973. Крушевац

  3. Урош Стојковић 04.11.1983. Београд

  4. Милан Минић 20.07.1978. Ниш

  5. Милан Михајловић 14.08.1978. Београд

  6. Дејан Петровић 17.10.1980. Кикинда

  7. Драган Богићевић 29.12.1980. Београд

  8. Владимир Јовановић 07.11.1975. Чачак

  9. Срђан Милутиновић 05.12.1975. Ниш

10 Милан Шутуловић 29.07.1987. Нови Сад

11. Дејан Поточан 03.05.1977. Вршац

12. Светозар Живин 16.11.1985. Нови Сад

13. Немaња Петровић 29.09.1980. Ужице

14.  Миодраг Здравковић 08.03.1985. Ражањ

15. Матија Олајош Нађ 09.05.1978. Суботица

16. Дарко Савовић 30.05.1980. Бачка Паланка

17. Милош Мишкељин 05.07.1980. Београд

18. Александар Станојковић 12.07.1985. Београд

19. Горан Божовић 03.08.1987. Београд

20. Бојан Бановић 17.11.1981. Београд

21. Оливер Петровић 03.08.1979. Ниш

22. Ивица Стојановић 26.10.1978. Алексинац
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23. Срђан Минић 11.03.1980. Рача

24. Јовица Милин 20.01.1979. Ириг

25. Владимир Шегрт 29.02.1980. Београд

26. Бојан Станојевић 05.01.1980. Београд

27. Горан Станојевић 29.06.1976. Београд

28. Атила Хармат 10.07.1987. Суботица

29. Горан Бељин 30.01.1980. Бела Црква

30. Ненад Курчубић 29.05.1976. Крагујевац

31. Дејан Димитријевић 03.10.1985. Врање

32. Слободан Павловић 21.05.1984. Ужице

33. Марко Димитријевић 31.08.1980. Крагујевац

34. Марјан Јанковић 25.05.1982. Петровац

35. Светлана Билић 25.03.1981. Рума

36. Чедомир Андрејић 30.04.1983. Крушевац

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) и 
члана 32. Правилника о судијама и суђењу (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни број 3/2016), Извршни одбор ФС Србије, на сед-
ници одржаној 12.07.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ВЕРИФИКАЦИЈИ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПОСМАТРАЧА 

СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ 
„СРБИЈА“ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2016/2017.

Члан 1.

На основу предлога Судијске комисије ФС Србије, верификују се 
листе стручних посматрача суђења на утакмицама Супер лиге и Пр-
ве лиге „Србија“ у такмичарској 2016/2017. години:

Р. б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО БОРАВКА

  1. Јокић Здравко Београд

  2. Чолић Душан Београд

  3. Делевић Дејан Београд

  4. Шипчић Зоран Београд

  5. Филиповић Крстивоје Београд

  6. Томић Грујица Београд

  7. Андрејић Дејан Крушевац

  8. Божовић Јован Пирот
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  9. Петровић Зоран Соко Бања

10. Тановић Драгомир Нови Сад

11. Чоканица Сава Нови Сад

12. Томичић Никола Ср. Карловци

13. Срећковић Милован Крагујевац

14. Јованетић Бошко Ужице

15. Радуловић Драган Чачак

16. Марушић Светислав Краљево

17. Пејовић Игор Суботица

18. Павловић Бранко Зрењанин

19. Гогић Миодраг Нови Сад

20. Степановић Радован Нови Сад

21 Тувеџић Славко Нови Сад

22. Вукадиновић Миленко Београд

23. Крстић Драган Београд

24. Недић Дејан Београд

25 Радовановић Драган Београд

26. Милетић Горан Младеновац

27. Аксентијевић Миливоје Шабац

28. Веселиновић Слободан Ваљево

29. Достанић Милун Горњи Милановац

30. Сандић Зоран Лајковац

31. Стојановић Бојан Ниш

32. Шијаковић Небојша Бор
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33. Спасић Нинослав Сурдулица

34. Трајковић Петар К.Митровица

35. Матовић Миленко Крагујевац

36. Филиповић Дејан Београд

Лица наведена у ставу 1. овог члана врше дужност посматрача 
суђења на Супер лиги и Првој лиги „Србија“, за давање излазних и 
условних контрола за испит прве категорије и излазних контрола за 
другу категорију за такмичарску сезону 2016/2017. годину.

Члан 2.

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

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2015), Извршни одбор Фудбалског 
савеза Србије на седници одржаној 12. јула 2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ 

НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И КУПА 
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017. 

Члан 1. 

Дужност делегата ФС Србије на утакмицама Супер лиге, Прве 
лиге „Србија“ и завршног дела Купа Србије, може обављати фудбал-
ски радник који се налази на листи делегата ФС Србије,  коју утврђује 
Извршни одбор ФС Србије.

Члан 2.

На листи делегата ФС Србије може се налазити фудбалски рад-
ник који испуњава следеће услове: 

•  да поседује одговарајуће искуство и ужива углед у фудбалској 
организацији;

•  да је упознат са прописима фудбалске организације, а посеб-
но са одредбама Правила фудбалске игре, Правилника о 
фудбалским такмичењима, Пропозиција такмичења за првен-
ство Супер лиге и Прве лиге „Србија“ у фудбалу, Пропозиција 
завршног дела за Фудбалски куп Србије, Правилника о без-
бедности и сигурности на фудбалским утакмицама и Упутства 
за рад делегата ФСС;
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• да је здравствено способан за обављање дужности делегата;

•  да се не налази на листи делегата или посматрача на утакми-
цама било ког другог степена такмичења, 

•  да је обављао функцију делегата на непосредно нижем степе-
ну такмичења.

Члан 3.

На листи делегата ФС Србије, по службеној дужности, налазе се: 

•  генерални секретари покрајинских, регионалних фудбалских 
савеза и ФС Београда;

• генерални секретари Супер лиге и Прве лиге;

• директор Супер лиге и комесар за такмичење Прве лиге;  

• комесари за безбедност Супер и Прве лиге;

• чланови Такмичарске комисије ФС Србије;

• председник Дисциплинске комисије ФС Србије; 

• председник Комисије за жалбе ФС Србије;

• председник Комисије за правна питања;

• дисциплински инспектор ФС Србије.

Лица из става 1. овог члана, а која би требало да се налазе на 
Листи делегата по службеној дужности, уколико из било којих разло-
га не могу или не желе да искористе ову могућност, могу предложи-
ти друго лице као замену, уколико то лице испуњава предвиђене 
критеријуме и услове за обављање дужности делегата.
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Члан 4.

На листи делегата ФС Србије, поред лица која ову дужност оба-
вљају по службеној дужности, налазе се и фудбалски радници по 
предлозима територијалних савеза и следећој структури: 

• ФС Региона источне Србије (7)

• ФС Региона западне Србије (7)

• Фудбалски савез Војводине (7)

• Фудбалски савез Косова и Метохије (1)

• Фудбалски савез Београда (7). 

Члан 5.

звршни одбор ФС Србије посебном одлуком на предлог пред-
седника и генералног секретара ФС Србије, може на листу делегата 
ФС Србије уврстити и поједине истакнуте фудбалске раднике. 

Члан 6.

Делегати који су чланови клубова а налазе се на  листи делега-
та, не могу обављати дужност делегата на утакмицама лиге у којој 
се такмиче клубови чији су они чланови.  

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФС Србије „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) и Одлуке о начину форми-
рања Листе делегата ФС Србије на утакмицама Супер, Прве лиге и 
Купа Србије за такмичарску сезону 2016/2017 (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ван. бр. 10/2016), Извршни одбор Фудбалског савеза Ср-
бије на седници одржаној 12.07.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
 О  ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА 

ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР, ПРВЕ ЛИГЕ 
„СРБИЈА“ И ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.

За такмичарску 2016/2017. сезону на Листи делегата на утакми-
цама Супер лиге,  Прве лиге „Србија“ и Фудбалског купа Србије, 
налазе се следећи фудбалски радници:

ФС РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
1. Владан МЛАДЕНОВИЋ, Крушевац
2. Жељко СОКИЋ, Зајечар
3. Драган СТОИЉКОВИЋ, Лесковац
4. Видојко ПАНАЈОТОВИЋ, Пирот
5. Добрица МИЛАНОВИЋ, Јагодина
6. Иван НИКОЛИЋ, Лесковац
7. Милош МИТРОВИЋ, Пуковац
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ФС РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
1. Јосип РИСТАНОВИЋ, Златибор
2. Предраг МИЛИВОЈЕВИЋ, Чачак
3. Горан БАЧКУЉА, Краљево
4. Небојша ВУКАДИНОВИЋ, Крагујевац
5. Драгиша ЈОВАНОВИЋ, Пожаревац
6. Александар ЈОВАНОВИЋ ЏАЈИЋ, Уб
7. Милорад ГАЈИЋ, Липнички Шор

ФС ВОЈВОДИНЕ

1. Предраг РАТКОВИЋ, Панчево
2. Горан ЈЕКНИЋ, Суботица
3. Ненад НИКОЛИЋ, Бачка Топола
4. Саша ПОПОВ, Зрењанин
5. Спасоје РУДИЋ, Шид
6. Бранко БАГЛАВА, Нови Сад
7. Драгослав ЂЕРМАН, Бачка Паланка

ФС БЕОГРАДА
1. Велибор НОВОВИЋ
2. Србољуб ЗДРАВКОВИЋ
3. Марко ОСМАЈЛИЋ
4. Мирослав СТОЈАНОВИЋ
5. Милан КРСТИЋ
6. Раденко СТЕВОВИЋ
7. Александар ГРДИНИЋ

ФС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
1. Радисав МУТАВЏИЋ, Косовска Митровица
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ДЕЛЕГАТИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ (Члан 3. Одлуке)
  1. Урош МИЛОЈКОВИЋ, Нови Сад
  2. Раде ПОПОВИЋ, Чачак
  3. Бобан СТАНКОВИЋ, Косово Поље
  4. Андреја АНТИЋ, Београд
  5. Бранислав ДЕЛИЋ, Београд
  6. Бранко СТОЈАКОВИЋ, Пожаревац
  7. Драган ИЛИЋ, Београд
  8. др Марко ЈОВАНОВИЋ, Београд
  9. Вук БЛЕЧИЋ, Београд
10. Миодраг ЈАНКОВИЋ, Београд
11. Светислав РАДОСАВЉЕВИЋ, Београд
12. Ђорђе ЦАРАН, Београд
13. Представник Дисциплинске комисије ФСС

ДЕЛЕГАТИ (по члану 5. Одлуке)
  1. Благоје МИЛОШЕВИЋ, Јагодина
  2. Душан ТОМИЋ, Нови Сад
  3. Драган ТОДОРОВИЋ, Београд
  4. Станислав КАРАСИ, Београд
  5. Душан КОЗАРЕВ, Београд
  6. Сенад ЉАЈИЋ, Нови Пазар 
  7. Драган МИЛОЈЕВИЋ, Књажевац
  8. Часлав ЛУКИЋ, Дивци
  9. Новак КОСТРЕШЕВИЋ, Нови Сад
10. Славко МАЈСТОРОВИЋ, Чачак

Члан 2.

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 члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС “Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни од-
бор ФС Србије на седници одржаној  12. јула 2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА НА 

УТАКМИЦАМА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА, СУПЕР И 
ПРВЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ И ПРВЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.
Овом Одлуком регулише се начин формирања листе делегата 

на утакмицама лига млађих категорија, Супер и Прве лиге за жене  
и Прве Футсал лиге.

Дужност делегата на утакмицама из става 1. овог члана могу 
обављати фудбалски радници који се налазе на конкретној листи, а 
коју утврђује Извршни одбор ФС Србије.

Члан 2.

На листама делегата из члана 1. ове Одлуке могу се налазити 
фудбалски радници који поседују одговарајуће искуство и позна-
вање фудбалских прописа (Пропозиција такмичења, Правилника о 
фудбалским такмичењима, Правилника о безбедности и сигурности 
и Правила фудбалске игре). 

Члан 3.

Делегате из члана 1. ове Одлуке предлажу територијални 
фудбалски савези (ФС Војводине, ФС региона Западне Србије, ФС 
региона Источне Србије, ФС Београда).
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Територијални фудбалски савези ће приликом предлагања деле-
гата водити рачуна о правичној заступљености свих структура 
спортских радника, као и о трошковима који ће уследити ангажо-
вањем делегата у обављању њихових функција.

Сваки савез из става 1, овог члана има право да предложи деле-
гате за поједину листу, сразмерно броју клубова са његове терито-
рије који се такмиче у конкретној лиги у то у односу 1:1,5 (на сваки 
клуб може се кандидовати максимално једанипо делегат).

Коначну листу делегата за такмичења из члана 1. ове Одлуке 
усваја Извршни одбор ФСС.

Члан 4.

Председник и генерални секретар ФСС могу на листе делегата 
уврстити и поједине истакнуте фудбалске раднике, о чему посебну 
одлуку доноси Извршни одбор ФСС.

Члан 5.

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 члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) и Одлуке о начину форми-
рања Листе делегата ФС Србије на утакмицама лига млађих катего-
рија, Прве лиге за жене и Прве футсал лиге за такмичарску сезону 
2016/2017 (Службени лист ФСС „Фудбал“,  ванредни број 10/2016), 
Изврши одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 12. 
јула 2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
 О  ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА 

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.

За такмичарску сезону 2016/2017, на Листи делегата на утакми-
цама лига млађих категорија (Омладинске и Кадетске), налазе се 
следећи фудбалски радници:

I) Фудбалски савез Војводине
1. Зоран АЛЕМПИЋ, Нови Сад
2. Синиша ГРУЈИЋ, Петроварадин
3. Горан ИЛИЋ, Нови Сад
4. Радослав МАКСИМОВИЋ, Инђија
5. Милан БАЊЕГЛАВ, Бачка Топола
6. Радомир РУДИЋ ВРАНИЋ, Суботица
7. Роберт БРАУН, Врбас
8. Мирослав ПУПАЦ, Бачка Паланка
9. Зоран ГРУБОР, Бачка Паланка
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II) Фудбалски савез региона Западне Србије
1. Милан ЖУЈОВИЋ, Љиг
2. Исмет КОШУТА, Нови Пазар
3. Драган КОВАЧЕВИЋ, Богутовац
4. Марјан ИГРУТИНОВИЋ, Краљево
5. Дејан АНТОНИЋ, Шабац
6. Мирослав ПОПОВИЋ, Шабац

III) Фудбалски савез региона Источне Србије
1. Милан МИЈУШКОВИЋ, Јагодина
2. Томислав ИЛИЋ, Ниш
3. Зоран ЈАНИЋ, Ниш
4. Горан МИШИЋ, Пирот
5. Јован МАРЈАНОВИЋ, Ниш
6. Дејан ИВАНОВИЋ, Крушевац
7. Горан НЕДЕЉКОВИЋ, Лесковац
8. Немања МИЛАНОВИЋ, Јагодина

IV) Фудбалски савез Београда
1. Будимир ДАВИДОВИЋ
2. Слободан ПЕТРОВИЋ
3. Љубиша БЛАГОЈЕВИЋ
4. Саша ПЕРИН
5. Момчило ГРКОВИЋ
6. Бранислав ГАШИЋ
7. Дејан СТАЈИЋ
8. Жељко ПЕТКОВИЋ
9. Александар СИМИЋ
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10. Момчило СТОЈАКОВИЋ
11. Славко МИШИЋ
12. Предраг ПАНИЋ
13. Влада БАБИЋ
14. Бранислав БУРОВАЦ
15. Душан ЂУКЕЛИЋ
16. Зоран ЋУПИЋ
17. Зоран ЈОВАНОВИЋ
18. Борислав ВУКСАНОВИЋ
19. Витомир СИМОВИЋ
20. Драгомир СТАНКОВИЋ
21. Живота ВЛАЈИЋ

ДЕЛЕГАТИ (по Члану 4. Одлуке)

 (биће накнадно одређени)

Члан 2.

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 члана 47 Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/204) и Одлуке о начину форми-
рања Листе делегата ФС Србије на утакмицама лига млађих катего-
рија, Прве лиге за жене и Прве футсал лиге за такмичарску сезону 
2016/2017 (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 10/2016), 
Изврши одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 12. 
јула 2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
 О ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА 

СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ 
 ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.

За такмичарску сезону 2016/2017. на Листи делегата на утакми-
цама Супер и Прве лиге за жене, налазе се следећи фудбалски 
радници:

I) Фудбалски савез Војводине

1. Илија ВУКАНОВИЋ, Суботица
2. Данијела САВИЋ СТОЈИЉКОВИЋ, Сремска Митровица
3. Недељко РАДОВИЋ, Нови Сад
4. Жарко РАБРЕНОВИЋ, Кула
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II) Фудбалски савез региона Западне Србије

1. Емил ЈАНКОВИЋ, Пожаревац
2. Константин ЉУБОМИРОВИЋ, Петровац
3. Милан ЂОРЂЕВИЋ, Крагујевац
4. Драгољуб ОБРАДОВИЋ, Крагујевац
5. Милован НИКОЛИЋ, Крагујевац
6. Драган ИСАИЛОВИЋ, Шабац

III) Фудбалски савез региона Источне Србије

1. Вања СТОЈАНОВИЋ, Блаце
2. Новак СТОЈАНОВИЋ, Ниш
3. Милета ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јагодина
4. Славица МАРЈАНОВИЋ, Ниш
5. Катарина ЈОВИЋ, Крушевац
6. Дејан ИВАНОВИЋ, Крушевац
7. Слађана БРАДИЋ, Куршумлија
8. Славољуб БРАНКОВИЋ, Лесковац

IV) Фудбалски савез Београда

1. Душко МИЛАНОВИЋ
2. Миодраг ГРДИНИЋ
3. Живка ЂОРЂЕВИЋ КОМЛЕНАЦ
4. Витомир СИМОВИЋ
5. Зоран МИТРОВИЋ
6. Жељко МОХОРА
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V) делегати по члану 4. Одлуке

    (накнадно ће бити одређени)

Члан 2.

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

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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V
  

КАДРОВСКА ПИТАЊА
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На основу члана 47. став 4. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Из-
вршни одбор ФС Србије на седници одржаној 12.07.2016.године, 
донео је

O Д Л У К У

Члан 1.

За потпредседника Извршног одбора ФСС бира се 

- Драгомир ЛАЗОВИЋ

 За чланoве  Извршног одбора Фудбалског савеза Србије би-
рају се:

- Александар БАЈЧЕТИЋ

- Душан МРАКИЋ

Потпредседник и чланови Извршног одбора из става 1. овог чла-
на бирају се на перид до краја мандата осталих чланова Извршног 
одбора Фудбалског савеза Србије.

Члан 2.

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

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) и члана 
2. Одлука о избору правних тела Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 4/2016) Извршни одбор ФС 
Србије, на седници одржаној 12.07.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

За чланове Дисциплинске комисије ФСС, бирају се:

1. Жарко СТЕВАНОВИЋ, председник
2. др Дејан ШУПУТ, потпредседник
3. Иван РИСТИЋ, члан
4. Иван НИКОЛИЋ, члан
5. Никола КУДУС, члан

Члан 2.

На упражњено место члана Комисије за жалбе бира се Предраг 
БОГАВАЦ.

Члан 3.

Чланови правних тела из члана 1. и 2. ове одлуке изабрани су на 
мандатни период од 4 (четири) године (2016-2020), а њихов избор 
верификоваће се на првој наредној седници Скупштине ФС Србије.

Члан 4.

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

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу чл. 47. и 62. Статута Фудбалског савеза Србије (Служ-
бени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни 
одбор ФС Србије, на седници одржаној 12.07.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О САСТАВУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И СТАТУС 

ИГРАЧА И КОМИСИЈЕ ЗА ФУТСАЛ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
ФС СРБИЈЕ

Члан 1.

КОМИСИЈА ЗА СТАТУС И РЕГИСТРАЦИЈУ ИГРАЧА
1. Горан ДРАЧА, председник
2. Јован МАРЈАНОВИЋ, потпредседник
3. Зоран ЂИЛАС, члан
4. Звонко ЈЕВРЕМОВИЋ, члан 
5. Владимир БУЛАТОВИЋ, члан

КОМИСИЈА ЗА ФУТСАЛ
1. Александар ЂОКОВИЋ, председник
2. Марко ГАВРИЛОВИЋ, потпредседник
3. Владан МИЛАДИНОВИЋ, члан
4. Жељко МАРИЋ, члан
5. Горан ЛАЗИЋ, члан
6. Славиша ДАМЈАНОВИЋ, члан
7. Бојан ПАВИЧЕВИЋ, члан
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Члан 2.

Чланови Комисије из члана 1. ове Одлуке постављају се на ман-
датни период од 4 (четири) године, тј. период 2016-2020. године.

Члан 3.

Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана, објављивања  
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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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  12.07.2016. године донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 
ЧЛАНОВА СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ ФУДБАЛСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о постављању чланова Судијске комисије ФС Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, број 24/2016), у члану 1. став 1. ред-
ни број 4. „Душан МРАКИЋ, члан“ брише се.

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

Чланови Комисије имају следећа задужења:

-  Мирослав Радоман, председник, делегирање судије и помоћ-
не судије Супер и Прве лиге „Србија“,

- Милан Караџић, члан, анализа суђења Супер лиге,

-  Зоран Петровић, члан, делегирање посматраче суђења Су-
пер лиге,

- Ђорђе Жутић, члан, анализа суђења Прве лиге „Србија“,
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-  Мирко Симић, члан, делегирање посматрача суђења Прве 
лиге „Србија“,

-  Миле Гавриловић, члан, анализа суђења Српских лига групе 
„Запад“ и „Исток“,

-  Здравко Савић, члан, анализа суђења Српских лига групе 
„Војводина“ и „Београд“.

Члан 2.

Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања 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“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни од-
бор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној   12. јула 2016. 
године, донео је следећу

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ КООРДИНАТОРА ТАКМИЧЕЊА ЛИГА  

МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА, КУПА, ЖЕНСКИХ ЛИГА И 
УТАКМИЦА ГДЕ ЈЕ ФСС ДОМАЋИН

Члан 1.

За Координатора такмичења  лига млађих категорија, Купа, жен-
ских лига и утакмица где је ФСС домаћин, именује се 

- Здравко ЈОКИЋ.

Координатор такмичења из става 1. овог члана, уз сарадњу ор-
гана за вођење такмичења који су именовани посебним одлукама 
Извршног одбора ФСС, координираће све активности везане за 
такмичење у лигама млађих категорија, Купа Србије, Супер и Прве 
лиге за жене и организацију утакмица где је ФСС домаћин.

Члан 2.

Службено лице из члана 1. ове одлуке именује се на период од 
1 (једне) године.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања су 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 одржаној 12. јула 2016. 
године донео је следећу

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ОРГАНА ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА ЛИГА 

МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ЗА СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.

За такмичење у Лиги млађих категорија именују се следећа 
службена лица:

- Драган РАДОВАНОВИЋ, Комесар за такмичење,
- Немања НИКОЛИЋ, заменик Комесара за такмичење
- Зоран ШИПЧИЋ, Комесар за суђење.

Члан 2.

Службена лица из члана 1. ове Одлуке именују се на период од 
1 (једне) године.

Члан 3.

Сви Комесари из члана 1. ове Одлуке у обавези су да после сва-
ког кола своје извештаје достављају Координатору такмичења лига 
млађих категорија и женског фудбала, као и надлежним комисијама. 

Члан 4.

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 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 одржаној   12. јула 2016. 
године, донео је следећу

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ КООРДИНАТОРА ТАКМИЧЕЊА У ФУТСАЛУ 

ЗА СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.

За Координатора такмичења у футсалу именује се 

- Бојан ПАВИЧЕВИЋ.

Координатор такмичења из става 1. овог члана, уз сарадњу ор-
гана за вођење такмичења који су именовани посебном одлуком 
Извршног одбора ФСС, координираће све активности везане за 
такмичење у Првој футсал лиги и Купу.

Члан 2.

Службено лице из члана 1. ове Одлуке именује се на период од 
1 (једне) 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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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 одржаној  12. јула 2016. 
године донео је следећу

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ОРГАНА ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

ПРВЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.

За такмичење у Првој футсал лиги именују се следећа лица:

- Раденко БОШКОВИЋ, Комесар за такмичење,
- Рајко КАТАНИЋ, Комесар за суђење.

Члан 2.

Службена лица из члана 1. ове Одлуке именују се на период од 
1 (једне) године.

Члан 3.

Сви Комесари из члана 1. ове Одлуке у обавези су да после сва-
ког кола своје извештаје достављају Координатору такмичења лига 
у футсалу, као и надлежним комисијама. 

Члан 4.

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 члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“ ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Изврши одбор 
Фудбалског савеза Србије,  на седници одржаној  12.07. 2016. годи-
не донео је

O Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ОРГАНА ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА СУПЕР И 

ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.
1.  За Комесара за такмичење Супер лиге изабран је 

 Момчило МАРИЋ

2.  За заменика Комесара за такмичење Супер лиге изабран је 
Миодраг МИЉКОВИЋ 

3.  За Комесара за такмичење Прве лиге изабран је 
Сеад ЧОЧИЋ

4.  За заменика Комесара за такмичење Прве лиге изабран је 
Душан РАЈКОВИЋ

5.  За Комесара за суђење изабран је  
Грујица ТОМИЋ.

Члан 2.

Сви Комесари из члана 1. ове Одлуке у обавези су да после сва-
ког кола своје извештаје достављају Координатору такмичења лига 
млађих категорија, Купа и женских лига, као и надлежним комисијама. 

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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ДРУГА АКТА
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Извршни одбор Фудбалског савеза Србије. на основу члана 9. 
Дисциплинског правилника ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, 
ванредни број 3/2012, 12/2014, 25/2014 i 9/2015) и члана 47. Статута 
ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), 
на седници одржаној 12.07.2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НОВЧАНИХ КАЗНИ КОЈЕ СЕ МОГУ ИЗРЕЋИ 
КЛУБОВИМА, ИГРАЧИМА, ТРЕНЕРИМА, СУДИЈАМА И 

ДРУГИМ СПОРТСКИМ РАДНИЦИМА

Члан 1.

Утврђују се следећи износи новчаних казни које се могу изрећи 
клубовима у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФСС:

- клуб Супер лиге од 100.000,оо   до  1.500.000,оо динара

- клуб Прве лиге од   50.000,оо   до     700.000,оо динара

- клуб Српске лиге од   10.000,оо   до     250.000,оо динара

- клубови нижих лига од     5.000,оо   до     100.000,оо динара

За клубове Супер и Прве лиге, а у вези изрицања казни из члана 
53. Дисциплинског правилника ФСС, утврђује се минимална казна у 
износу 30.000,оо динара, за клубове Прве Футсал лиге у износу од 
20.000,оо динара, а за клубове Супер и Прве женске лиге 10.000,оо 
динара.
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Члан 2.

Утврђују се следећи износи новчаних казни које се могу изрећи 
играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима, у 
складу са одредбама Дисциплинског правилника ФСС:

 - Супер лиге  од 20.000,оо   до 1.500.000,оо динара

 - Прве лиге  од 10.000,оо   до   200.000,оо динара

 - Српске лиге од   3.000,оо   до    150.000,оо динара

 - ниже лиге  од   2.000,оо   до    25.000,оо динара

Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о виси-
ни новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, трене-
рима, судијама и другим спортским радницима (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванреди број 6/2011 и 42/2011).

Члан 4.

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

РЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије  (Служ-
бени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр.  2/2012. и  2/2014) Извршни 
одбор ФСС, на предлог Комисије за женски фудбал, на седници 
одржаној 12. 07.2016. године, донео је

О Д Л У К У  
 О ОСЛОБАЂАЊУ ЖЕНСКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА 

ОД ДЕЛА ОБАВЕЗА МАТЕРИЈАЛНИХ ДАВАЊА 
ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОПИСИМА ФСС У СЕЗОНИ 2016/2017.

Члан 1.

За такмичарску сезону 2016/2017. женски фудбалски клубови на 
територији Фудбалског савеза Србије, ослобађају се обавезе 
плаћања објаве регистрација, брисовница, овере уговора, исписни-
ца, чланарина  и свих врста такси чију висину одређују надлежни 
савези за регистрацију.

Члан 2.

Женски фудбалски клубови на територији Фудбалског савеза 
Србије (чланови Супер, Прве и Друге лиге Србије за жене), током 
целе такмичарске сезоне 2016/2017. годинe, добијаће бесплатно по 
један примерак Службеног листа ФС Србије „Фудбал“.

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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На основу члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 2/2012. и 8/2014.), Извршни 
одбор ФСС на предлог Комисије за женски фудбал ФСС на седници 
одржаној 12. 07.2016. године ,  донео је следећу

О Д Л У К У  
О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ  
СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ И НАКНАДИ ТРОШКОВА 

ПРЕВОЗА ГОСТУЈУЋИМ ЕКИПАМА РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ 
ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.

Члан 1. 

Клубови домаћини судијама, помоћним судијама и делегатима 
за обављање дужности на утакмицама Развојне лиге  Србије у жен-
ском фудбалу исплаћују накнаде и путне трошкове које им Фудбал-
ски савез Србије, сходно Одлуци Извршног одбора ФСС од 
15.07.2014. године (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 2 
/2015.), рефундира после сваког одиграног кола, а на основу из-
вештаја клубова . Накнаде за обављање дужности износе :

•  Судијама Развојне лиге  
женског фудбала....................................................1.000,00 дин.

• Помоћним судијама Развојне лиге.......................1.000,00  „

• Делегатима Развојне лиге ....................................1.000,00  „
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Члан 2.

Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дуж-
ности могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати путне 
трошкове у износу од 25,00 динара по пређеном километру, од мес-
та боравка до  места обављања службене дужности и обратно. 
Службена лица не могу наплаћивати дневнице.

Члан 3.

Трошкове превоза гостујућим екипама рефундира Фудбалски 
савез Србије у износу од  85,00 динара по пређеном километру, по-
сле сваког одиграног кола, а по добијању извештаја клубова.

Члан.4.

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 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 одржаној 12. јула 2016. 
године, донео је следећу

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА И 

ЗАПОСЛЕНЕ У ФС СРБИЈЕ КОЈИ КОРИСТЕ СОПСТВЕНИ 
АУТОМОБИЛ У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

Члан 1.
Сва службена лица ФСС (судије, помоћне судије, посматрачи 

суђења, делегати), као и запослени у Фудбалском савезу Србије, за 
обављање службених дужности и обавеза могу користити сопствени 
аутомобил и наплаћивати путне трошкове и износу од 20,оо динара 
по пређеном километру од места боравка до места обављања служ-
бене дужности и обрнуто.

Висина путних трошкова из става 1. ове Одлуке примењиваће се 
у свим важећим актима ФС Србије.

Члан 2.

Даје се налог Сектору финансија ФСС да од момента ступања 
на снагу ове Одлуке приликом обрачуна путних трошкова примењују 
износ из члана 1. став 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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