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    На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС 

Србије, на седници одржаној 24.05.2018. године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

У Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбал-

ског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бројеви 

3/2017, 17/2017 и 21-2/2017), мења се члан 4. у целости, тако да након 

измене гласи: „На основу одредаба из претходног члана могу се прија-

вити и регистровати спортске организације за футсал, с тим што такав 

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

организације женског фудбала са најмање 15 (петнаест) регистрова-

них играчица, као и спортске организације за женски футсал са нај-

мање 10 (десет) регистрованих играчица.“.  

Члан 2.

Члан 28. мења се у целости, тако да након измене гласи:  

„Играчи који су споразумно раскинули уговор са клубом, могу се 

регистровати само у регистрационом периоду, са ограничењем из чла-

на 10. овог Правилника.
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Изузетно, играчи професионалци којима је уговор истекао пре ис-

тека регистрационог периода, могу се регистровати и ван регистра-

ционог периода, са ограничењима из члана 10. овог Правилника.

Регистрација играча из става 2. овог члана може се извршити у 

периоду од летњег до зимског регистрационог периода, као и у пери-

оду од зимског до летњег регистрационог периода.

Играчи који су поступак раскида уговора започели најкасније до 

последњег дана регистрационог периода, могу се регистовати и ван 

регистрационог периода.

ФСС може у оквиру своје надлежности предузети мере за спреча-

вање злоупотребе (интегритет тaкмичења и сл.).

Регистрација из става 3. овог члана се примењује, како на играче 

који долазе  из иностранства, тако и на домаће играче.“.

Члан 3.

Члан 30. мења се у целости, тако да након измене гласи:

„Играч регистрован за нови клуб стиче право наступања на првен-

ственим и куп утакмицама даном објаве регистрације, а на прија-

тељским утакмицама одмах и то у следећим случајевима: 

  1. када му је то прва регистрација, 

  2. када је регистрован за други клуб за време регистрационог 

периода, 
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  3. када га претходни клуб није пререгистровао, а одлука о прере-

гистрацији осталих играча тог клуба је објављена, 

  4. када се ради о играчу аматеру, без исписнице који је у досада-

шњем клубу провео најмање 1 (једну) календарску годину (види дефи-

ниције) а приступио је другом клубу за време регистрационог периода,

  5. када је регистрован за нови клуб као играч клуба који је прес-

тао са радом, а престанак рада објављен у Службеном листу ФСС 

„Фудбал“, или ако је иступио из такмичења у току првенства или није 

започео такмичење у новој такмичарској сезони, 

  6. када се региструје као играч новооснованог (спојеног) клуба, 

односно када је, као играч спојеног клуба затражио исписницу у року 

од 8 (осам) дана од дана извршеног спајања, или га новоосновани 

(спојени) клуб није регистровао у року од 8 (осам) дана од дана  извр-

шеног спајања па се региструје за нови клуб,

  7. када је, као играч који је брисан из евиденције регистрованих 

играча, у регистрационом периоду регистрован за клуб у коме је извр-

шено брисање, 

  8. ако је регистрован за други клуб, као играч, чији је уговор са 

претходним клубом раскинут кривицом клуба, а одлука о раскиду уго-

вора постала је коначна и објављена у Службеном листу ФСС „Фуд-

бал“,

  9. када је, у регистрационом периоду, регистрован као уступљен 

играч клуба члана ФСС,
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10. када се региструје као играч који долази из иностранства, а 

захтев за издавање сертификата je поднет у регистрационом периоду, 

11. када у року од 15 дана од дана подношења захтева, није издат 

међународни ре-гистрациони сертификат о трансферу ФСС путем 

ТМС система, односно када у року од 30 дана од дана подношења 

захтева, није издат међународни регистрациони сертификат о транс-

феру ФСС ван ТМС система, а играч је поступио у складу са чланом 

41. став. 3 овог Правилника (изјава играча). 

12. ако је као играч аматер клубова свих степена такмичења као 

омладинац, кадет или пионир са исписницом клуба регистрован ван 

прелазног рока до почетка пролећне сезоне, односно до 15.03. текуће 

године, 

13. ако је као играч аматер клубова свих степена такмичења, као 

омладинац, који губи право наступа за омладински тим у текућој ка-

лендарској години, са исписницом клуба регистрован за нови клуб до 

31.12. текуће календарске године,

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

чавање злоупотребе (интегритет такмичења и сл.).“. 

Играчи регистровани у летњем регистрационом периоду немају 

право наступа на првенственим утакмицама и утакмицама доигра-

вања (баража) које припадају такмичарској сезони која се завршава за 

време трајања тог регистрационог периода.
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Члан 4.

Члан 36. мења се у целости, тако да након измене гласи:

„Приликом уступањa играча обавезно се закључује споразум у 6 

(шест) примерака између клубова и играча, у надлежном савезу коме 

припада клуб који уступа играча. 

Објава споразума о уступању играча врши се од стране надлежног 

савеза у којем се врши регистрација играча. 

Регистрација играча се уписује у легитимацију играча као привре-

мена. 

Споразум може бити раскинут само уз сагласност клубова и игра-

ча, с тим што се раскид споразума обавезно објављује у Службеном 

листу ФСС „Фудбал“, уз услов да исти не може бити раскинут пре по-

четка првог наредног регистрационог периода, у складу са чланом 34. 

став 2. овог Правилника.“.

Члан 5.

Члан 37. мења се у целости, тако да након измене гласи:

„Уступљени играч постаје привремени члан клуба коме је ус-

тупљен, а привремено чланство престаје истеком рока на који је играч 

уступљен. 

Истеком рока о уступању, или раскидом споразума о уступању 

престаје привремено чланство у клубу коме је играч уступљен и без 

поновне регистрације играч има право наступа за клуб који га је усту-
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пио, с тим што се то од стране надлежног органа савеза убележава у 

легитимацију играча. 

Надлежни орган савеза је Комисија за регистрацију играча савеза 

који је извршио регистрацију играча, односно који је објавио раскид 

споразума.“.  

Члан 6.

Члан 59. мења се у целости, тако да након измене гласи:

„Уговори се закључују у регистрационом периоду. Уговори се могу 

закључити, и то као изузетак, и ван регистрационог периода, али само 

под условима предвиђеним чланом 28. овог Правилника, као и за иг-

раче приликом промене статуса у клубу.“.

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС“Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС 

Србије, на седници одржаној 24.05.2018. године, донео је

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 (Службе-

ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 3/2017), мења се члан 18. став 

6. тако што се након речи: ,,осим када играч пређе у клуб исте лиге“, 

уместо интерпункцијског знака ,,тачка“, ставља интерпункцијски знак 

,,зарез“ и додају речи: ,,истог регистрационог подручја.“. 

Члан 2.

У члану 19. брише се став 2. 

Члан 3.

Члан 22. мења се тако што се у целости брише став 2. тог члана, 

а у ставу 3. истог члана Правилника, након речи: ,,овог Правилника“, 

уместо интерпункцијског знака ,,зарез“, ставља се интерпункцијски 

знак ,,тачка“ и бришу се речи: ,,и нема право да бира утакмицу на којој 

ће издржати аутоматску казну из члана 18. став 6.  Правилника, уко-

лико је на истој утакмици искључен и добио парну опомену.“. 
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Члан 4.                                               

Члан 83. мења се тако да гласи: ,,Клуб и фудбалски радници из 

чл.6, ст.1 тачка б), в.) и г.) овог Правилника, за које надлежни органи 

УЕФА доставе ФС Србије писану информацију о томе да су својим 

чињењем или нечињењем угрозили или повредили интегритет фудбал-

ских утакмица или фудбалског такмичења, казниће се:

• клуб   опоменом, за добијање прве информације од УЕФА,

• клуб - новчаном казном од 1.000.000,00 до 10.000.000,00 дина-

ра, за добијање друге информације од УЕФА,

• клуб – новчаном казном од 5.000.000,00 до 10.000.000,00 дина-

ра, или одузимањем до шест бодова или казном до шест негативних 

бодова, за добијање треће информације од УЕФА,

• клуб – одузимањем од девет до дванаест бодова или казном од 

девет до дванаест негативних бодова, за добијање четврте информа-

ције од УЕФА,

• клуб - дискфалификацијом из такмичења у трајању од једне до 

три такмичарске сезоне, за добијање пете информације од УЕФА. 

Клуб који по овом основу буде дисквалификован из такмичења, након 

истека казне започиње такмичење из најнижег ранга такмичења. 

• фудбалски радници   опоменом, за добијање прве информације 

од УЕФА,

• фудбалски радници   забраном вршења било какве активности 

која је у вези са фудбалом у трајању до годину дана, за добијање дру-

ге информације од УЕФА,
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• фудбалски радници   забраном вршења било какве активности 

која  је у вези са 

фудбалом у трајању од годину до две године, за добијање треће и 

сваке наредне информације од УЕФА.

Члан 5.

У члану 126.  ставу 1. тачки 2) после речи: ,,органи из чл.“, број: 

,,121.“  замењује се  бројем: ,,124“, а број: ,,122.“  замењује се  бројем: 

,,125“.

Члан 6.

У члану 138.  ставу 2. после речи: ,,утврђени члановима.“, број: 

,,121.“  замењује се  бројем: ,,124“,  број: ,,122.“  замењује се  бројем: 

,,125“, а број: ,,123.“  замењује се  бројем: ,,126“ .

Члан 7.

У члану 152.  ставу 1. после речи: ,,из члана.“, број: ,,143.“  за-

мењује се  бројем: ,,146“.  

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС,,Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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II  
 

КАЛЕНДАРИ ТАКМИЧЕЊА
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ФСС ЗА ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕСЕЗОНЕ 2018/2019 
 

Дат Д Јули Д Август Д Септем. Д Октоб. Д Новем. Д Децем. 

1 Н  С Лига шамп.  
кв. 2 коло С СЛ 7 коло П  Ч  С СЛ 18 коло 

ПЛ 20 коло  

2 П  Ч Европа Л. 
кв. 2 коло Н ПЛ 5 коло У Лига шамп. 2 П  Н  

3 У  П   П Термин 
репрезентације С Лига шамп. 2 С  П  

4 С  С СЛ 3 коло У Термин 
репрезентације Ч Европа Л. 2 Н СЛ 15 коло 

ПЛ 15 коло У  

5 Ч  Н  С Термин 
репрезентације П  П  С СЛ 19 коло 

ПЛ 21 коло 

6 П  П  Ч Термин 
репрезентације С СЛ 11 коло 

ПЛ 10 коло  У Лига шамп. 4 Ч  

7 С  У Лига шамп.  
кв. 3 коло  П Термин 

репрезентације Н  С Лига шамп. 4 П  

8 Н  С Лига шамп.  
кв. 3 коло  С Термин реп. 

ПЛ 6 коло  П Термин 
репрезентације Ч Европа Л. 4 С  

9 П  Ч Европа Л. 
кв. 3 коло  Н Термин 

репрезентације У Термин 
репрезентације П  Н СЛ 20 коло 

ПЛ 22 коло  

10 У Лига шамп.  
кв. 1 коло  П  П Термин 

репрезентације С Термин 
репрезентације С СЛ 16 коло 

ПЛ 16 коло  П  

11 С Лига шамп.  
кв. 1 коло  С СЛ 4 коло 

ПЛ 1 коло У Термин 
репрезентације Ч Термин 

репрезентације Н  У Лига шамп. 6 

12 Ч Европа Л. 
кв. 1 коло  Н  С КУП ПТ П Термин 

репрезентације П Термин 
репрезентације С Лига шамп. 6 

13 П  П  Ч  С Термин реп. 
ПЛ 11 коло У Термин 

репрезентације Ч Европа Л. 6 

14 С  У Лига шамп.  
кв. 3 коло  П  Н Термин 

репрезентације С Термин реп. 
 П  

15 Н  С ЛШ 3 коло.  
УЕФА С. куп С СЛ 8 коло  

ПЛ 7 коло  П Термин 
репрезентације Ч Термин 

репрезентације С СЛ 21 коло 
ПЛ 23 коло  

16 П  Ч Европа Л. 
кв. 3 коло  Н  У Термин 

репрезентације П Термин 
репрезентације Н  

17 У Лига шамп.  
кв. 1 коло П  П  С  С Термин реп. 

ПЛ 17 коло П  

18 С Лига шамп.  
кв. 1 коло С СЛ 5 коло 

ПЛ 2 коло  У Лига шамп. 1 Ч  Н Термин реп. 
 У  

19 Ч Европа Л. 
кв. 1 коло Н  С Лига шамп. 1 П  П Термин 

репрезентације С  

20 П  П  Ч Европа Л. 1 С СЛ 12 коло 
ПЛ 12 коло У Термин 

репрезентације Ч  

21 С СЛ 1 коло  У Лига шамп.  
Плеј Оф  П  Н  С  

ПЛ 18 коло П  

22 Н  С Лига шамп.  
Плеј Оф  С СЛ 9 коло 

ПЛ 8 коло П  Ч  С  

23 П  Ч Европа Л. 
Плеј Оф  Н  У Лига шамп. 3 П  Н  

24 У Лига шамп.  
кв. 2 коло П  П  С Лига шамп. 3 

КУП 1/8  С СЛ 17 коло 
 П  

25 С Лига шамп.  
кв. 2 коло С СЛ 6 коло 

ПЛ 3 коло У  Ч Европа Л. 3  Н ПЛ 19 коло У  

26 Ч Европа Л. 
кв. 2 коло Н  С КУП 1/16  П  П  С  

27 П   П  Ч  С СЛ 13 коло 
ПЛ 13 коло У Лига шамп. 5 Ч  

28 С СЛ 2 коло  У Лига шамп.  
Плеј Оф  П  Н  С Лига шамп. 5 П  

29 Н  С Лига шамп. П.о 
ПЛ 4 коло С  П  Ч Европа Л. 5 С  

30 П  Ч Европа Л. 
Плеј Оф  Н СЛ 10 коло 

ПЛ 9 коло У  П  Н  

31 У Лига шамп.  
кв. 2 коло  П    С СЛ 14 коло 

ПЛ 14 коло   П  

 
Легенда: СУПЕР ЛИГА - СЛ                 Председник 

  ПРВА ЛИГА - ПЛ 
  КУП СРБИЈЕ - КУП 

     Славиша Кокеза, с.р. 
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КАЛЕНДАР ФС СРБИЈЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2018/2019  
 

Дат: Д Фебруар Д Март Д Април Д Мај Д Јун 

1 П  П  П  С Лига шамп. 1/2 
СЛ 34  ПЛ 36  С Лига шампиона 

финале 

2 С  С   У  Ч Европа Л. 1/2  Н  

3 Н  Н СЛ 25 коло 
ПЛ 25 коло С СЛ 29 коло П  П Термин 

репрезентације  

4 П  П  Ч  С   У Термин 
репрезентације 

5 У  У Лига шамп. 1/8 П  Н СЛ 35 коло 
ПЛ 37 коло С Термин 

репрезентације 

6 С  С Лига шамп. 1/8 С ПЛ 31 коло П  Ч Термин 
репрезентације 

7 Ч  Ч Европа Л. 1/8  Н СЛ 30 коло 
 

00 коло  
У Лига шамп. 1/4 П Термин 

репрезентације 

8 П  П  П  С Лига шамп. 1/4 С Термин 
репрезентације 

9 С  С СЛ 26 коло 
ПЛ 26 коло У Лига шамп. 1/4 Ч Европа Л. 1/2 Н Термин 

репрезентације  

10 Н  Н  С Лига шамп. ¼ 
ПЛ 32 коло 

 
П  П Термин 

репрезентације 

11 П  П  Ч Европа Л. 1/4 С СЛ 36 коло 
ПЛ БАРАЖ 1 

 
 

  

У Термин 
репрезентације 

12 У Лига шамп. 1/8  У Лига шамп. 1/8 П  Н  С  

13 С Лига шамп. 1/8  С Лига шамп. 1/8 
КУП 1/4 С СЛ 31 коло 

 П  Ч  

14 Ч Европа Л. 1/16 Ч Европа Л. 1/8 Н ПЛ 33 коло У  П  

15 П  П  П  С КУП 1/2 ут.2 
 
 

С  

16 С СЛ 22 коло С  У Лига шамп. 1/4 Ч  Н  

17 Н  Н СЛ 27 коло 
ПЛ 27 коло С Лига шамп. 1/4 

КУП 1/2 ут.1  
 

П  П  

18 П  П Термин 
репрезентације  Ч Европа Л. 1/4 С  У  

19 У Лига шамп. 1/8 У Термин 
репрезентације П  Н СЛ 37 коло 

ПЛ БАРАЖ 2 
 

С  

20 С Лига шамп. 1/8 С Термин 
репрезентације С ПЛ 34 коло П  Ч  

21 Ч Европа Л. 1/16  Ч 
Термин 

репрезентације Н СЛ 32 коло 
 У  П  

22 П  П Термин 
репрезентације П  С БАРАЖ ут. 1 С  

23 С СЛ 23 коло С Термин реп. 
ПЛ 28 коло У  Ч  Н  

24 Н  Н 
 Термин 

репрезентације  С  П  П  

25 П  П Термин 
репрезентације Ч  СЛ 33 коло 

  С  У  

26 У  У Термин 
репрезентације П  Н БАРАЖ ут. 2 С  

27 С СЛ 24 коло 
ПЛ 24 коло С ПЛ 29 коло С ПЛ 35 коло П  Ч  

28 Ч  Ч  Н ускрс  У  П  

29   П  П  С Лига Европе 
финале С  

30   С СЛ 28 коло 
 У Лига шамп. 1/2 Ч КУП ФИНАЛЕ Н   

31   Н  ПЛ 30 коло   П    

 
Легенда: СУПЕР ЛИГА - СЛ         Председник 

  ПРВА ЛИГА - ПЛ 
  КУП СРБИЈЕ - КУП 

     Славиша Кокеза, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и члана 8. Пропози-

ција за првенствене утакмице Српске лиге, Одбор за хитна питања ФС 

Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

О Д Л У K У

О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА СРПСКE ФУДБАЛСКE ЛИГE      
«БЕОГРАД», «ИСТОК», «ЗАПАД» и «ВОЈВОДИНА»  ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019. године.  

Члан 1.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (први део) почиње 18. августа 
2018. године а завршава се 25. новембра 2018. године по следећем 

распореду:

I  коло  18/19. август   2018. 

II  коло  25/26. август   2018. 

III  коло  01/02. септембар  2018. 

IV  коло  08/09. септембар  2018. 

V  коло  15/16. септембар  2018. 

VI  коло  22/23. септембар  2018. 

VII  коло  29/30. септембар  2018. 

VIII коло  06/07. октобар  2018. 
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IX  коло  13/14. октобар  2018. 

X  коло  20/21. октобар  2018. 

XI  коло  27/28. октобар  2018. 

XII  коло  03/04. новембар  2018. 

XIII коло  10/11. новембар  2018. 

XIV коло  17/18. новембар  2018. 

XV  коло  24/25. новембар  2018. 

Члан 2.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (други део) почиње 09. марта 
2019. године а завршава се 09. јуна 2019. године по следећем распоре-

ду:

XVI   коло  09/10. март   2019. 

XVII  коло   6/17. март   2019. 

XVIII коло  23/24. март   2019. 

XIX   коло  30/31. март   2019. 

XX    коло  06/07. април   2019. 

XXI   коло 10.      април   2019. среда

XXII  коло  13/14. април   2019. 
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XXIII коло  20/21. април   2019. 

XXIV   коло 27/28. април   2019. 

XXV    коло 04/05. мај   2019. 

XXVI   коло 11/12. мај   2019. 

XXVII  коло 18/19. мај   2019. 

XXVIII коло 25/26. мај   2019. 

XXIX   коло 01/02. јуни   2019. 

XXX    коло 08/09. јуни   2019. 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

О Д Л У K У

О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА ОМЛАДИНСКЕ И  
КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 

2018/2019. ГОДИНЕ. 

Члан 1.

Такмичарскa сезона  2018/2019 . године (први део) почиње 18. авгус-
та 2018. године а завршава се 11. новембра 2018. године по следећем 

распореду:

I коло  18/19. август   2018 

II коло  22. август   2018 среда

III коло  25/26. август   2018 

IV коло  29. август   2018 среда

V коло  01/02. септембар  2018 

VI коло  08/09. септембар  2018 

VII коло  15/16. септембар  2018 

VIII коло  22/23. септембар  2018 
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IX коло  29/30. септ./октобар  2018 

X коло  06/07. октобар  2018 

XI коло  13/14. октобар  2018 

XII коло  20/21. октобар  2018 

XIII коло  27/28 октобар.  2018 

XIV коло  03/04. новембар  2018 

XV   коло  07. новембар  2018 среда

XVI коло  10/11. новембар  2018 

Члан 2.

Такмичарскa сезона  2018/2019. године (други део) почиње 09. марта 
2019. године, а завршава се 09. јуна 2019. године по следећем распоре-

ду:

XVII  коло  09/10. март   2019. 

XVIII коло  16/17. март   2019. 

XIX   коло  23/24. март   2019. 

XX     коло 30/31 март   2019. 

XXI    коло 06/07. април   2019. 

XXII   коло 13/14. април   2019. 
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XXIII  коло 20/21. април   2019. 

XXIV   коло 01. мај   2019. среда

XXV    коло 04/05. мај   2019. 

XXVI   коло 11/12. мај   2019. 

XXVII  коло 18/19. мај   2019. 

XXVIII коло 25/26. мај   2019. 

XXIX   коло 01/02. јун   2019. 

XXX    коло 08/09. јун   2019. 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је 

O Д Л У К У

O КАЛЕНДАРУ TAKМИЧЕЊА ПРВЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ 
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019. године

Члан 1.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (први део) почиње 14. септем-
бра 2018. године, а завршава се 26. новембра 2018. године по сле-

дећем распореду:

I кoлo  14. до 17. септембра  2018.

II кoлo  21. до 22. септембра  2018.

III кoлo  28. до 01. септембра/октобра 2018.

IV кoлo  05. до 08. октобра  2018.

V кoлo  12. до 15. октобра  2018.

VI кoлo  19. до 22. октобра  2018.

VII кoлo  26. до 27. октобра  2018.

VIII кoлo  02. до 05. новембра  2018.

IX кoлo  09. до 12. новембра  2018.
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X кoлo  16. до 19. новембра  2018.

XI кoлo  23. до 26. новембра  2018.

Члан 2.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (други део) почиње 08. фебру-
ара 2019. године, а завршава се 29. априла 2019. године по следећем 

распореду:

XII    коло  08. до 11. фебруара  2019.

XIII   коло  15. до 18. фебруара  2019.

XIV   коло  22. до 25. фебруара  2019.

XV    коло  01. до 04. марта   2019.

XVI   коло  08. до 11. марта   2019.

XVII  коло  15. до 18. марта   2019.

XVIII коло  22. до 25. марта   2019.

XIX   коло  29. до 30. марта   2019.

XX     коло 05. до 07. априла  2019.

XXI   коло  19. до 22. априла  2019.

XXII  коло  26. до 29. априла  2019.
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Члан  3.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (плеј-офф) почиње 03. маја 
2019. године, а завршава се 12. јуна 2019. године по следећем распоре-

ду:

I кoлo прва утакмица плеј-офа 03. до 06. маја 2019.

I кoлo друга утакмица плеј-офа 10. до 13. маја 2019.

I кoлo трећа утакмица плеј-офа 15.   маја 2019.

II кoлo прва утакмица  плеј-офа 17. до 20. маја 2019.

II кoлo друга утакмица плеј-офа 24. до 27. маја 2019.

II кoлo трећа утакмица плеј-офа 29.  маја 2019.

III кoлo прва утакмица  плеј-офа 31. до 03. маја/јуна  2019.

III кoлo друга утакмица плеј-офа 07. до 10. јуна 2019.

III кoлo трећа утакмица плеј-офа 12  јуна 2019.

Члан  4.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (бараж за попуну Прве футсал 

лиге) почиње 03. маја 2019. године, а завршава се 20. маја 2019. године 

по следећем распореду:

I кoлo прва утакмица баража 03. до 06. маја 2019.

I кoлo друга утакмица баража 10. до 13. маја 2019.
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I кoлo трећа утакмица баража 17. до 20. маја 2019.

Члан  5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је  

O Д Л У К У

O КАЛЕНДАРУ TAKМИЧЕЊА ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ 
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019. године

Члан 1.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (први део) почиње 14. септем-
бра 2018. године, а завршава се 26. новембра 2018. године по сле-

дећем распореду:

I  кoлo  14. до 17. септембра  2018.

II  кoлo  21. до 24. септембра  2018.

III  кoлo  28. до 01. септембра/октобра 2018.

IV  кoлo  05. до 08. октобра  2018.

V  кoлo  12. до 15. октобра  2018.

VI  кoлo  19. до 22. октобра  2018.

VII  кoлo  26. до 27. октобра  2018.

VIII кoлo  02. до 05. новембра  2018.

IX  кoлo  09. до 12. новембра  2018.
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X кoлo  16. до 19. новембра  2018.

XI кoлo  23. до 26. новембра  2018.

Члан 2.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (други део) почиње 15. фебру-
ара 2019. године, а завршава се 29. априла 2019. године по следећем 

распореду:

XII     коло  15. до 18. фебруара 2019.

XIII    коло  22. до 25. фебруара 2019.

XIV   коло   01. до 04. марта  2019.

XV     коло  08. до 11. марта  2019.

XVI   коло   15. до 18. марта  2019.

XVII  коло   22. до 25. марта  2019.

XVIII коло   29. до 30. марта  2019.

XIX   коло   05. до 08. априла 2019.

XX     коло  12. до 15. априла 2019.

XXI   коло   19. до 22. априла 2019.

XXII  коло   26. до 29. априла 2019.
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Члан  3.

Такмичарска сезона 2018/2019. године (бараж за попуну Друге футсал 

лиге) почиње 3. маја 2019. године, а завршава се 20. маја 2019. године 
по следећем распореду:

I кoлo прва утакмица баража 03. до 06. маја 2019.

I кoлo друга утакмица баража 10. до 13. маја 2019.

I кoлo трећа утакмица баража 17. до 20. маја 2019.

Члан  5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

O Д Л У К У

O КАЛЕНДАРУ TAKМИЧЕЊА ФУТСАЛ КУПА СРБИЈЕ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Члан 1.

Календаром такмичења за Футсал куп ФС Србије, предвиђено је да се 

завршно такмичење купа одигра по следећем распореду:

• 1/8 финала  среда  06. 03. 2019. године

• 1/4 финала  среда  20. 03. 2019. године

• 1/2 финала  среда  03. 04. 2019. године

• Финале  среда  24. 04. 2019. године

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

О Д Л У К У

 О КАЛЕНДАРУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 
СЕЗОНУ 2018/2019. 

Јули 2018.
16/23. Летњи камп У-19 и У-17 репрезентације
26/29. А репрезентација Балатон куп у Мађарској

Август 2018.
1/3. У-19 Словачка-Србија, две пријатељске утакмице

7/13. Квалификације за УЕФА Лигу шампиона 
18/19. I КОЛО Супер лиге

22. II КОЛО Супер лиге
27.8./04.09. У-19 Први квалификациони  турнир у Лихтештајну 

Србија, Данска, Грчка, Лихтештајн
ФИФА 

ТЕРМИН

Септембар 2018.
4. А СП 2019 Шпанија - Србија ФИФА 

ТЕРМИН
8/9. III КОЛО Супер лиге 

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

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

III КОЛО Прве лиге

26/27. 1/16 Лига шампиона
29/30. I КОЛО Супер лиге  

IV КОЛО Прве лиге



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 36 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

Октобар  2018.
1/9. Термин репрезентације у случају ПЛЕЈ 

ОФФ-А 
ФИФА 
ТЕРМИН

6/7. VII КОЛО Супер лиге  
V КОЛО Прве лиге

13/14. VIII КОЛО Супер лиге  
VI КОЛО Прве лиге

20/21. IX КОЛО Супер лиге  
VII КОЛО Прве лиге

17/18. 1/8 Лига шампиона
22/28. У-17 Први квалификациони  турнир у Србији, Р. 

Ирска, Велс, Албанија
27/28. X КОЛО Супер лиге  

VIII КОЛО Прве лиге
31.10/01.11. 1/8 Лига шампиона

Новембар 2018.
3/4. XI КОЛО Супер лиге  

IX КОЛО Прве лиге
5/13. А Србија-Русија, две пријатељске утакмице ФИФА 

ТЕРМИН

Јануар 2019.
27.01.-03.02. У-19, У-17 зимски камп (први део)

Март 2019.
1/5. А пријатељска утакмица ФИФА 

ТЕРМИН
9/10. КУП 1/8 
16/17. XII КОЛО Супер лиге  

X КОЛО Прве лиге
23/24. XIII КОЛО Супер лиге  

XI КОЛО Прве лиге
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Април 2019.
1/9. У-19 репрезентација други круг квалификација ФИФА 

ТЕРМИН
13/14. XIV КОЛО Супер лиге  

XII КОЛО Прве лиге
20/21. XV КОЛО Супер лиге  

XIII КОЛО Прве лиге
24. КУП 1/4
27/28. XVI КОЛО Супер лиге  

XIV КОЛО Прве лиге

Мај  2019.
4/5. XVII КОЛО Супер лиге  

XV КОЛО Прве лиге
11/12. XVIII КОЛО Супер лиге  

XVI КОЛО Прве лиге
11/12. Турнир регионалних селекција У-15
15. КУП 1/2 прва утакмица
18/19. XIX КОЛО Супер лиге  

XVII КОЛО Прве лиге
22. КУП 1/2 друга утакмица
25/26. XX КОЛО Супер лиге  

XVIII КОЛО Прве лиге

Јуни 2019.
1. КУП ФИНАЛЕ
10/18. А пријатељска утакмица ФИФА 

ТЕРМИН
17/18. Турнир региона У-13
19/20. Финални турнир Развојне лиге

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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III  
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ
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На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службе-

ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и 

члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 

број 18/2017), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на  сед-

ници одржаној 24.05.2018. године донео је

О Д Л У К У

О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВА 
ФУДБАЛСКИХ ЛИГА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ 

I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу Фудбал-

ског савеза Србије за првенства фудбалских лига почев од такмичарске 

сезоне 2018/2019. и питања са организацијом и начином рада такмичар-

ских и дисциплинских органа којима је ФС Србије поверио вођење такми-

чења. 

Члан 2.

Првенства фудбалских такмичења у такмичарској 2018/2019 сезони на 

нивоу Републике Србије биће организована на следећи начин:

• Супер лига      16  клубова

• Прва лига „Србија“    16  клубова
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• Српска лига групе“Исток“, „Запад“ 

     „Војводина“ и „Београд“      16       клубова

• Фудбалске лиге млађих категорија

     (омладинска и кадетска)    16  клубова

• Футсал лиге (Прва и Друга)     12  клубова

• Супер и Прва лига женског фудбала       8  клубова

• Фудбалски куп Србије (мушкарци/жене)

• Супер куп

Члан 3.

ФС Србије непосредно руководи овим такмичењима, с тим, што од-

ређене послове у непосредном спровођењу ових такмичења може повери-

ти другим органима  (удружењима, савезима и др.). 

Члан 4. 

У такмичарској сезони  2018/2019. години у Супер лиги такмичиће се 

16 клубова и то: 

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

Супер лиге на крају такмичарске 2017/2018. године.

- 2  клуба који су заузели прва 2 (два) места у такмичењу Прве лиге 

„Србија“ (у даљем тексту: Прва лига) на крају такмичарске сезоне 

2017/2018.
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Клубови из става 1. ове одлуке, да би учествовали у такмичењу Супер 

лиге, морају да добију лиценцу од надлежних органа ФСС.

Члан 5. 
Првенство у Супер лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: прелими-

нарна (30 кола) и финална (7 кола - Плеј оф/Плеј аут), у складу са утврђе-

ним Календаром такмичења.

У прелиминарној фази сваки клуб игра са осталим клубовима две 

утакмице, једну као домаћин, а другу као гост.

После формирања табеле од 1. - 16. места по завршетку прелиминар-

не фазе, пре почетка финалне фазе, клубови ће бити подељени у две 

групе: „А“ (Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут). Сваки клуб ће у својој групи одиграти 

по једну утакмицу, адекватно месту клуба на које се пласирао по завршет-

ку прелиминарне фазе.

Пропозицијама такмичења у Супер лиге детаљније ће се разрадити 

одредбе из ст. 1.-3. овог члана. 

Члан 6.

Најбоље пласирани клубови из такмичења  стичу право учествовања 

у такмичењима у организацији  УЕФА, уз услов да од надлежних органа 

ФСС добију лиценцу у складу са Правилником о лиценцирању клубова 

ФСС за такмичења у организацији УЕФА.

На крају такмичарске сезоне 2018/2019 15-то и 16-то пласирани клуб 

Супер лиге прелазе у Прву лигу „Србија“, а 14-то пласирани клуб игра ба-

раж са победником „баража“ између клубова који су у Првој лиги заузели 
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3, 4, 5. и 6. место. Победник овог „баража“ учествоваће у такмичењу Супер 

лиге у сезони 2019/2‘020.

Члан 7.

У такмичарској сезони 2018/2019 у Првој лиги „Србија“  ће се такмичи-

ти 16 клубова, и то:

- 15-то и 16-то пласирани клубови у такмичењу Супер лиге у сезони 

2017/2018,

- 10 (десет) клубова из такмичења Прве лиге Србије у сезони 

2017/2018 који су заузели пласман од 3.-12. места,

- 4 првопласирана клуба Српске лиге групе „Исток“, „Запад“, „Војво-

дина“ и „Београд“ у сезони 2017/2018.

Члан 8.

Првенство у Првој лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: прелими-

нарна (30 кола) и финална (7 кола - Плеј оф/Плеј аут), у складу са утврђе-

ним Календаром такмичења.

У прелиминарној фази сваки клуб игра са осталим клубовима две 

утакмице, једну као домаћин, а другу као гост.

После формирања табеле од 1. - 16. места по завршетку прелиминар-

не фазе, пре почетка финалне фазе, клубови ће бити подељени у две 

групе: „А“ (Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут). Сваки клуб ће у својој групи одиграти 

по једну утакмицу, адекватно месту клуба на које се пласирао по завршет-

ку прелиминарне фазе.
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Пропозицијама такмичења у Прве лиге детаљније ће се разрадити 

одредбе из ст. 1.-3. овог члана. 

Члан 9.

На крају такмичарске сезоне 2018/2019. 2 (два) првопласирана клуба 

Прве лиге  прелазe у Супер лигу.

Клубови који су првенству Прве лиге заузели 3, 4, 5. и 6. место играју 

„бараж“, чији победник игра „бараж“ са 14-то пласираним клубом у такми-

чењу Супер лиге. Победник овог „баража“ учествоваће у такмичењу Супер 

лиге у сезони 2019/2020.

На крају такмичарске 2018/2019. године из Прве лиге  испадају 4 (че-

тири) најслабије пласирана клуба који прелазе у Српску лигу и постају 

чланови одређене групе српске лиге фудбалског савеза региона, чији су ти 

клубови чланови, по територијалном принципу.

 У Прву лигу „Србија“ улазе прваци Српске лиге групе „Исток“, „Запад“, 

„Војводина“ и „Београд“.

Члan 10.

Пропозицијама такмичења у Супер и Првој лиги , као и посебном од-

луком о „баражу“, посебно ће се разрадити одредбе из чл. 5. и 8. ове од-

луке.

Члан 11.

По завршетку такмичења Српске  лиге у сезони 2018/2019, обнављање 

лиге врши се на следећи начин: 
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У Прву лигу „Србија“  прелазе првопласирани клубови Српске лиге 

„Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“.

Из Српских лига „Исток“  и „Војводина“  испадаju по 2 (два) најслабије 

пласирана клуба. Из Српске лиге „Запад“ испадају 3 (три) најслабије пла-

сирана клуба. Из Српске лиге „Београд“ испада најслабије пласирани 

клуб, као и поражени из „баража“ између најслабије пласираног клуба из 

Српске лиге група „Београд“, који на основу пропозиција не испада (први 

изнад потиснутог) и 3. пласираног клуба зонске лиге „Београд“.

Из Српских лига испада и још онолико клубова колико се врати из Пр-

ве лиге „Србија“  а припадају територији те групе Српске лиге. 

Члан 12.
У Српску лигу „Исток“ улазе првопласирани клубови зонских фудбал-

ских лига „Исток“,  „Запад“ и „Југ“.

У Српску лигу „Запад“ улазе првопласирани клубови зонских фудбал-

ских лига „Западно-Моравска“, „Шумадијско-Рашка“,  „Колубарско-Мачван-

ска“ и „Подунавско-Шумадијска“.

У Српску лигу „Војводина“ улазе првопласирани клубови покрајинских 

лига „Исток“, „Север“ и „Југ“, као и победник „баража“ између најслабије 

пласираног клуба (први изнад потиснутог клуба) из Српске лиге „Војводи-

на“ и другопласираних тимова ВФЛ „Исток“, „Север“ и „Југ“. Упутство о 

начину одигравања „бараж“ утакмица усвојиће Извршни одбор ФС Војво-

дине.

У Српску лигу „Београд“ улазе два најбоље пласирана клуба из зонске 

лиге „Београд“ и победник „баража“ између најслабије пласираног клуба 
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из српске лиге група „Београд“, који на основу пропозиција не испада (први 

изнад потиснутог) и 3. пласираног клуба зонске лиге „Београд“.

Члан 13.

У такмичарској сезони 2018/2019. године на територији ФС Србије, а 

на основу одлука извршних одбора територијалних фудбалских савеза, 

постојаће следеће зонске лиге: 

- на територији региона Западне Србије 4 (четири) лиге:

  „Западно-Моравска“, „Шумадијско-Рашка“, „Колубарско-Мачванска“ и 

„Подунавско-Шумадијска“ са по 14 клубова. 

- на територији региона Источне Србије 3 лиге: 

   „Исток“, „Запад“ и „Југ“ са по 16 клубова.  

- на територији ФС Војводине 3  лиге: 

   група „Исток“, „Север“ и  „Југ“ са по 16 клубова, 

- на територији ФС Београда 1 лига 

   „Београд“ са 16 клубова. 

Члан 14.

Из Омладинске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пласирана 

клуба, а улазе прваци омладинских лига фудбалских савеза региона „Ис-

точне“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског 

савеза Београда.
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Из Кадетске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пласирана 

клуба, а,  улазе прваци кадетских  лига фудбалских савеза региона „Источ-

не“ и „Западне“ Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског савеза 

Београда.

Члан 15.

Такмичење у Пионирској лиги Србије у сезони 2018/2019  одвија се у 4 

(четири) групе, односно у територијалним фудбалским савезима Војводи-

не, Западне Србије, Источне Србије и Београда, који су надлежни да 

својим пропозицијама регулишу правила такмичења. Победници регио-

налних такмичења учествују на финалном турниру, кога организује ФС 

Србије. Извршни одбор ФСС донеће пропозиције финалног турнира за 

првака Србије у пионирској конкуренцији.

Члан 16.

У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учествују сви 

регистровани фудбалски клубови на територији ФС Србије у складу са 

Пропозицијама овог такмичења. 

Члан 17.

Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским а наставља 

се у окружним – подручним, покрајинским и регионалним фудбалским са-

везима и ФС Београда а завршава се одигравањем финалне утакмице за 

фудбалски Куп, а победник стиче права играња у  такмичењу УЕФА, уз 

услов да добије лиценцу од надлежних органа ФСС или УЕФА, а у складу 

са Правилником о лиценцирању клубова ФСС за такмичења у организа-

цији УЕФА.
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Члан 18.

Завршни део такмичења за фудбалски Куп Србије одвија се према 

Пропозицијама такмичења које доноси Извршни одбор ФС Србије. 

II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 19.

Такмичарски и дисциплински органи, послове и задатке из своје на-

длежности врше на основу Статута ФС Србије, Правилника о фудбалским 

такмичењима, Дисциплинског правилника, Правилника о судијама и 

суђењу, пропозиција такмичења лига, Пропозиција такмичења за фудбал-

ски Куп на територији ФС Србије, одлука надлежних органа  и других про-

писа ФС Србије и надлежних органа који регулишу ову материју. 

Члан 20.

Овом Одлуком одређени послови у непосредном спровођењу такми-

чења поверавају се:

• Удружењу  клубова Супер лиге и Прве лиге „Србија“ у вези такми-

чења тих лига.

• Фудбалским савезима ФС Београда, ФС Војводине, ФС региона 

Источне Србије, ФС региона Западне Србије у вези такмичења својих Срп-

ских лига. 

Члан 21.

Надлежни првостепени такмичарски органи су: 
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• Директор Супер лиге

• Комесар за такмичење Прве лиге 

• Такмичарска комисија ФСС, за такмичења у Купу,

• комесари за такмичење Српске лиге групе „Исток“, „Запад“, „Војво-

дина“ и „Београд“.

Комесари за такмичење Српске лиге и њихови заменици бирају се 

одлуком извршних одбора територијалних фудбалских савеза, са   манда-

том од 1 (једне) године, уз могућност поновног избора. 

Члан 22. 

Надлежни првостепени дисциплински органи су: 

• Дисциплинска комисија  ФС Србије

• дисциплинске судије Српске лиге групе „Исток“, „Запад“ и „Војводи-

на“ и „Београд“.

Дисциплинске судије Српске лиге бирају се одлукама извршних одбо-

ра територијалног фудбалског савеза, са мандатом од 1 (једне) године, уз 

могућност поновног избора. 

Члан 23. 

Надлежни судијски органи су:

• Судијска комисија ФСС за Супер лигу,  Прву лигу, Куп, Прве лиге 

Футсала, Супер и Прве лиге за жене
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• Комесари за суђење за српске, зонске и ниже лиге, Друга лига Фут-

сала и Друга лига за жене, који имају своје заменике. 

Избор чланова Судијске комисије врши Извршни одбор ФС Србије. 

Мандат комесара за суђење и њихових заменика  траје годину дана, 

уз могућност поновног избора. 

Члан 24.

За остваривање обавеза и задатака из своје надлежности такмичар-

ски, дисциплински и судијски органи имају своје заменике који их замењују 

у случају њихове одсутности или спречености за обављање функција. 

Члан 25.

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:

• Комисија за жалбе ФС Србије

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

Члан 26. 

О захтевима за заштиту Правилника клубова Супер лиге и Прве лиге 

одлучује Извршни одбор ФС Србије, а за Српску и ниже лиге, за своју те-

риторију одлучује извршни одбор надлежног територијалног савеза.  

Члан 27.

Инокосне такмичарске органе Супер лиге и Прве лиге бира Удружење 

клубова Супер лиге и Прве лиге Србија. 
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Члан 28. 

Асоцијације клубова, фудбалски савези покрајина, региона и Београда 

из ове одлуке бирају комесаре за безбедност и њихове заменике који оба-

вљају послове које им повери Комесар за безбедност ФС Србије. 

III - ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 29.

За такмичење Супер, Прве, Српске лиге, Омладинске, Кадетске, Пио-

нирске (финални турнир), лиге женског фудбала и Футсал лиге,  Извршни 

одбор ФС Србије доноси пропозиције такмичења које не могу бити у су-

протности са Правилником о фудбалским такмичењима и општим актима 

ФС Србије. 

За ниже лиге пропозиције такмичења доноси надлежни орган терито-

ријалног савеза.

Члан 30.

 Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за пр-

венствено такмичење: распоред утакмица; одлагање утакмица; игра-

лишта; одређивање игралишта и почетак утакмица; организација утакми-

ца; право наступања и утврђивање идентитета; делегати; судије: забрану 

одигравања утакмица на одређеном терену или терену одређеног под-

ручја; дисциплинске прекршаје; регистровање утакмица суспендованих 

клубова; жалбе: посебне рокове у жалбеном поступку; регистровање утак-

мица; утврђивање пласмана, лекарске прегледе, дресове (боје и бројеви): 
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наступ са најбољим тимом; предавање утакмице без борбе; најмањи број 

играча; финансијске одредбе; награде; службени билтен; обнављање ли-

ге, минимум услова за стручно-педагошки рад и др.

Члан 31.

Питања која нису уређена овом одлуком ближе се уређују у Правилни-

ку о фудбалским такмичењима ФС Србије и одговарајућим упутствима и 

одлукама које доносе надлежни органи ФС Србије и одговарајући органи 

територијалних савеза.

Члан 32.

Пропозицијама такмичења за куп утакмице уређују се услови за орга-

низовање и спровођење такмичења као сталног система које не могу бити 

у супротности са одредбама Правилника о фудбалским такмичењима а 

доноси их Извршни одбор ФС Србије и исти ће се примењивати на тери-

торији ФС Србије. 

Члан 33.

Клубови Супер лиге, Прве лиге, Српске и нижих фудбалских лига мо-

рају у потпуности испуњавати услове из Основног правилника о стручно-

педагошком раду у фудбалским организацијама ФС Србије, Правилника о 

дозволи за рад-лиценци тренера, Правилника о безбедности и сигурности 

на утакмицама, Правилника о лиценцирању клубова ФСС за такмичење у 

Супер лиги и осталих прописа ФС Србије, да би се могли такмичити у 

фудбалским лигама ФС Србије. 
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Члан 34.

Ниже степене такмичења од зонског – покрајинског уређиваће покрајин-

ски, регионални и Фудбалски савез Београда према својим потребама и 

развијеношћу клубова уз могућност формирања окружних, подручних, 

међуопштинских и општинских лига са групама и бројем клубова по проце-

ни надлежних територијалних савеза. 

Члан 35.

Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да издаје упутства и даје тума-

чења за примену ове одлуке.

Члан 36.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. 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 2018/2019.

I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се систем сталних такмичења за првенство 

фудбалских лига Србије за жене на нивоу Фудбалског  савеза Србије, по-

чев од такмичарске 2018/2019 сезоне и питања о организацији и начину 

рада такмичарских и дисциплинских органа којима је ФС Србије поверио 

вођење такмичења.

Члан 2.

Првенства фудбалских такмичења у женском фудбалу у такмичарској 

сезони 2018/2019 на нивоу Републике Србије биће организована на сле-

дећи начин:

• Супер лига      8 клубова

• Прва лига Србије      10 клубова
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• 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 2018/2019, организоваће се на сле-

дећи начин:

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

ствена и броји 8 (осам) клубова.

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

је јединствена и броји 10 (десет) клубова.

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

на је у три групе: „Север“,“Југ“ и „Запад“, а број клубова по групама је нај-

мање по  4 (четири).

Члан 4.

У такмичарској 2018/2019 сезони у Супер лиги учествују следећи клу-

бови:
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• 7 клубова Супер лиге који су заузели првих 7 места у Супер лиги  у    

такмичарској сезони 2017/2018.

• 1 клуб победник такмичења у Првој лиги Србије за сезону 2017/2018.

У Првој лиги Србије за жене у такмичарској 2018/2019. такмичиће се 

10 (десет) клубова:

• 1 клуб који у сезони 2017/2018. заузео последње место у такми-

чењу за play - оut Супер лиге,

• 6 клубова који су у сезони 2017/2018 у Првој лиги Србије заузели од 

2. - 7. места,

• 3 клуба  првака Друге лиге по групама („Север“, „Југ“, „Запад“), та-

кође у сезони 2017/2018. 

Од такмичарске 2020/2021. сезоне у Супер лиги учествују следећи 

клубови:

• 6 клубова Супер лиге који су заузели првих 6 места у Супер лиги  у    

такмичарској сезони 2019/2020. 

• 1 клуб победник такмичења у Првој лиги Србије за сезону 2019/2020.

• 1 клуб победник баража између 7-мо пласираног клуба након оди-

граног такмичењу за play - оut Супер лиге и другопласираног клуба Прве 

лиге у сезони 2019/2020.

У Првој лиги Србије за жене у такмичарској 2020/2021. такмичиће се 

10 (десет) клубова:
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• 1 клуб који у сезони 2019/2020. заузео последње место у такми-

чењу за play - оut Супер лиге,

• 5 (пет) клубова који су у сезони 2019/2020. у Првој лиги Србије зау-

зели од трећег до седмог места 

• 1 поражени клуб из баража 7-мо пласираног клуба након одиграног 

плеј аута Супер лиге и другопласираног клуба Прве лиге из сезоне 

2019/2020.

• 3 (три) клуба  првака Друге лиге по групама („Север“, „Југ“, „Запад“), 

такође у сезони 2019/2020. Правила баража биће детаљније регулисана 

посебним Упутством.

Члан 5.

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 (play - off) и мини лигу (play - оut) 

према утврђеном календару такмичења  у оквиру 20 кола  и то : 11 у је-

сењем и 9 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 према 

постигнутим резултатима  након одиграних 14 кола. Формира се мини лига 

(play - off) са клубовима који су остварили пласман  од  првог до четвртог 

места на табели,  а такође формира се мини лига (play - оut) са клубовима 

који су се пласирали  од петог, закључно са осмим местом на  табели.
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Мини табеле play-off-a и play - out-a  утврђују се пласманом пренетих 

бодова  из међусобних сусрета.  

Клуб Супер лиге који на коначној табели play-off-a на крају такмичарс-

ке сезоне 2018/2019 заузме прво место, проглашава се прваком Супер 

лиге  и стиче право учешћа  у одговарајућем такмичењу које организује 

УЕФА.

Клуб Супер лиге који на коначној табели play-out-a  на крају такмичарс-

ке сезоне  2018/2019 заузме осмо место  прелази у нижи ранг такмичења, 

односно, Прву лигу Србије за жене.

Првенство у Првој лиги организује се са 18 кола (9 плус 9) по двостру-

ком бод систему  и спроводи се у два дела : први - јесењи део, други - про-

лећни део.

Сваки клуб са осталим клубовима игра по две утакмице, једну као до-

маћин, 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 ре-

зултата. 

Клуб  Прве лиге који на крају такмичарске 2018/2019 сезоне заузме 

прво место, постаје члан Супер лиге.

Клубови  Прве лиге који на крају такмичарске 2018/2019 сезоне буду 

пласирани од 8-ог до 10-ог места прелазе у нижи ранг такмичења, од-

носно, Другу лигу по територијалној припадности. 
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Клуб Прве лиге који на крају такмичарске 2019/2020 сезоне заузме 

друго место играће две бараж утакмице са 7-мо пласираним клубом Супер 

лиге, након одиграног play - out-a . Домаћин прве бараж утакмице је оба-

везно другопласирани клуб Прве лиге.

Првенство у Другој лиги (три групе) организује се и спроводи по дво-

кружном бод систему, у онолико кола колико  једна група буде имала клу-

бова. Уколико у оквиру групе Друге лиге нема довољан број клубова за 

такмичење по двоструком бод систему, такмичење се може организовати 

и по троструком или четвероструком бод систему, о чему одлуку доносе 

надлежни регионални савези.

На крају такмичарске сезоне 2018/2019 три првака Друге лиге по гру-

пама (Север, Запад и Југ), директно постају нови чланови Прве лиге Ср-

бије за жене у такмичарској сезони 2019/2020.

Члан 6.

Извршни одбор ФС Србије  руководи такмичењем у Супер и Првој  ли-

ги 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 обавезни су 

да учествују сви регистровани женски клубови  са територије ФС Србије у 

складу са Пропозицијама овог такмичења.

II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 8.

Такмичарски и дисциплински органи, послове и задатке из своје на-

длежности врше на основу Статута ФС Србије, Правилника о фудбалским 

такмичењима,  Дисциплинског правилника, Правилника о судијама и 

суђењу, Пропозицијама такмичења лига, Пропозицијама такмичења за 

Фудбалски куп у женском фудбалу  и других прописа ФС Србије  и надлеж-

них 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 мандатом 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) годи-

не , 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 надлеж-

ни 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 такмичар-

ски, дисциплински и судијски органи имају своје заменике који их замењују 

у случају њихове одсутности или спречености за обављање 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 Ср-

бије, односно извршни одбори региона за такмичење у Другој лиги.

Члан 15.

Послове суђења у такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском 

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 првен-

ство фудбалских лига Србије за жене, које не могу бити у супротности са 

Правилником о фудбалским такмичењима и општим актима ФС Србије.
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Члан 18.

Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за пр-
венствено такмичење: распоред утакмица, одлагање утакмица, игра-
лишта, одређивање игралишта и почетак утакмица, организација утакми-
це, право наступа и утврђивање идентитета, делегати, судије, забрану 
одигравања утакмица на одређеном терену или терену одређеног под-
ручја, дисциплинске прекршаје, регистровање утакмица суспендованих 
клубова, жалбе, посебне рокове у жалбеном поступку, регистровање утак-
мица, утврђивање пласмана, лекарске прегледе, дресове (боје и бројеви), 
наступ са најбољим тимом, предавање утакмица без борбе, најмањи број 
играчица, финансијске 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  Пра-
вилника о фудбалским такмичењима  и осталих прописа  ФС Србије. 

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 одредбама Правил-
ника о фудбалским такмичењима, а доноси их Извршни одбор ФС Србије 

и примењиваће се на територији ФС Србије.

Члан 21.

Клубови  женског фудбала који се такмиче у лигама женског фудбала  

у потпуности морају испуњавати услове из Основног правилника о струч-
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но-педагошком раду у фудбалским организацијама ФС Србије, Правилни-

ка о безбедности и сигурности на утакмицама и осталих прописа ФС Ср-

бије. 

Члан 22.

Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да  даје упутства и тумачења 

за примену ове Одлуке.

Члан 23.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017.), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

О Д Л У К У

О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО 
ФУТСАЛ ЛИГА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА СЕЗОНУ 2018/2019 

I  СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу Фудбал-

ског савеза Србије за првенство футсал лига почев од такмичарске 

2018/2019. године и питања о организацији и начину рада такмичарских и 

дисциплинских органа којима је Извршни одбор ФС Србије поверио 

вођење такмичења. 

Члан 2.

Извршни одбор ФС Србије руководи такмичењем у Првој и Другој фут-

сал лиги преко Комесара за такмичење коме је поверио ове послове.

Такмичење у Трећој лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и 

„Исток“) Извршни одбор ФС Србије поверава ФС Београда, ФС Војводине, 

ФС Региона источне Србије и ФС Региона западне Србије. 
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Члан 3.

Првенства Футсал такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије по-

чев од такмичарске 2018/2019. године биће организована на следећи на-

чин:

Прва ФУТСАЛ лига     12   клубова

Друга ФУТСАЛ лиге      12   клубова 

Треће ФУТСАЛ лига са по најмање 8 (осам) клубова и то

Трећа ФУТСАЛ лига „Београд“,     8  клубова

Трећа ФУТСАЛ лига „Војводина“,    8  клубова

Трећа ФУТСАЛ лига „Запад“,      8  клубова

Трећа ФУТСАЛ лига „Исток“       8  клубова

Члан 4. 

Такмичарске 2018/2019. године у Првој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 12 клубова и то:

-  9 клубова који су заузели првих 9 места у Првој Футсал лиги Србије, 

у такмичарској 2017/2018 години;

-  Првопласирани клуб у Другој лиги Србије у  такмичарској 2017/2018. 

години.
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-   победници бараж утакмица (десетопласирани клуб Прве футсал 

лиге игра против трећепласираног клуба Друге футсал лиге и једанаес-

топласирани клуб Прве футсал лиге игра против другопласираног клуба 

Друге футсал лиге

Члан 5. 

Првенство у Првој Футсал лиги Србије у такмичарској 2018/2019. годи-

ни организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део).

У другом делу организује се такмичење пјеј офа у коме учествују 6 

првопласираних клубова који су заузели 1. до 6. места на табели након 

првог дела првенства, а одиграће се до две добијене утакмице на следећи 

начин.

- између трећепласираног и шестопласираног клуба Прве футсал 

лиге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства) 

- између четвртоласираног и петопласираног клуба Прве футсал ли-

ге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства)

Победници плеј офа из предходног става играју полуфинале плеј офа 

на следећи начин:

- између првопласираног и победника сусрета четвртопласираног и 

петопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства)
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- између другопласираног и победника сусрта трећепласираног и 

шестопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства)

Победници плеј офа из предходног става играју финале плеј офа на 

следећи начин:

- Домаћин прве утакмице плеј офа је боље пласирани клуб на табе-

ли након првог дела првенства. 

Када се игра на две добијене утакмице, победник је тим који победи у 

две утакмице. Ако су клубови у утакмици постигли исти број голова, побед-

ник је тим који после два продужетака (2 х 5 мин.) постигне већи број голо-

ва. Ако је и после продужетакаова разлика једнака, победник се добија 

извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упут-

ством Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене удар-

це ради добијања победника у елиминиторним такмичењима. 

Члан 6.

Победник Плеј офа првак је Србије у Футсалу за такмичарску 

2018/2019. годину и учествује у УЕФА футсал купу.

Клубови који су након завршетка првенства заузели 10, 11, и 12. место 

прелазе у Другу футсал лигу.

Клубови који су након завршетка првенства заузели 8. и 9. место играју 

две бараж утакмице на следећи начин.

- осмопласирани клуб Прве футсал лиге игра против трећепласира-

ног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици je  трећепласира-

ни клуб Друге футсал лиге) 
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- деветопласирани клуб Прве футсал лиге игра против другопласи-

раног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици je  другопласи-

рани клуб Друге футсал лиге).

Члан 7.
Такмичарске 2019/2020. године у Првој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 10 клубова и то:

-  7 клубова који су заузели првих 7 места у Првој Футсал лиги Србије, 

у такмичарској 2018/2019 години;

-  Првопласирани клуб у Другој лиги Србије у  такмичарској 2018/2019. 

години.

-   победници бараж утакмица (осмопласирани клуб Прве футсал лиге 

игра против трећепласираног клуба Друге футсал лиге и деветопласирани 

клуб Прве футсал лиге игра против другопласираног клуба Друге футсал 

лиге

Првенство у Првој Футсал лиги Србије у такмичарској 2019/2020. годи-

ни организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део).

У другом делу организује се такмичење пјеј офа у коме учествују 6 

првопласираних клубова који су заузели 1. до 6. места на табели након 

првог дела првенства, а одиграће се до две добијене утакмице на следећи 

начин.

- између трећепласираног и шестопласираног клуба Прве футсал 

лиге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства) 
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- између четвртоласираног и петопласираног клуба Прве футсал ли-

ге (домаћин у првој утакмици је боље пласирани клуб на табели након 

првог дела првенства)

 Победници плеј офа из предходног става играју полуфинале плеј 

офа на следећи начин:

- између првопласираног и победника сусрета четвртопласираног и 

петопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства)

- између другопласираног и победника сусрта трећепласираног и 

шестопласираног клуба Прве футсал лиге (домаћин у првој утакмици је 

боље пласирани клуб на табели након првог дела првенства)

 Победници плеј офа из предходног става играју финале плеј офа 

на следећи начин:

- Домаћин прве утакмице плеј офа је боље пласирана екипа на табе-

ли након првог дела првенства. 

Када се игра на две добијене утакмице, победник је тим који победи у 

две утакмице. Ако су клубови у утакмици постигли исти број голова, побед-

ник је тим који после два продужетака (2 х 5 мин.) постигне већи број голо-

ва. Ако је и после продужетакаова разлика једнака, победник се добија 

извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упут-

ством Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене удар-

це ради добијања победника у елиминиторним такмичењима. 

Победник Плеј офа првак је Србије у Футсалу за такмичарску 

2019/2020. годину и учествује у УЕФА футсал купу.
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Клуб који је након завршетка првенства заузео 10. место прелази у 

Другу футсал лигу.

Клубови који су након завршетка првенства заузели 8. и 9. место играју 

бараж до две добоијене утакмице на следећи начин.

- осмопласирани клуб Прве футсал лиге игра против трећепласира-

ног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици осмопласирани 

клуб Прве футсал лиге) 

- деветопласирани клуб Прве футсал лиге игра против другопласи-

раног клуба Друге футсал лиге (домаћин у првој утакмици деветопласира-

ни клуб Прве футсал лиге). 

Члан 8. 

Такмичарске 2018/2019. години у Другој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 12 клубова и то:

- клуб који су заузео 12. место у Првој Футсал лиги Србије, у такми-

чарској 2017/2018 години;

- поражени из бараж утакмица десетопласирани клуб Прве футсал 

лиге и трећепласираног клуба Друге футсал лиге, једанаестопласирани 

клуб Прве футсал лиге и другопласираног клуба Друге футсал лиге

- 5 клубова који су заузели 4, 5, 6. 7. и 8. место у Другој Футсал лиги 

Србије, у такмичарској 2017/2018 години;

- Првопласирани клубови у Трећој футсал лиги Србије („Београд“, 

„Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у  такмичарској 2017/2018. години.
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Првенство у Другој Футсал лиги Србије у такмичарској 2018/2019. годи-

ни организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део).

Клубови који су након завршетка првенства на табели заузели 11. и 12. 

место прелазе у Трећу Футсал лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ 

и „Исток“) по територијалној припадности.

Клубови који су након завршетка првенства заузели 7. 8. 9. и 10. место 

играју бараж до две добијене утакмице са победницима Треће футсал ли-

ги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у  такмичарској 

2018/2019. години (домаћин у првој утакмици клуб Треће футсал лиге).

Члан 9. 

Такмичарске 2019/2020. години у Другој Футсал лиги Србије такмичиће 

се 12 клубова и то:

- клубови који су заузели 10, 11. и 12. место у Првој Футсал лиги Ср-

бије, у такмичарској 2018/2019 години;

- поражени из бараж утакмица осмопласирани клуб Прве футсал 

лиге и трећепласираног клуба Друге футсал лиге и деветопласирани клуб 

Прве футсал лиге и другопласираног клуба Друге футсал лиге

- 3 клуба који су заузели 4, 5. и 6. место у Другој Футсал лиги Србије, 

у такмичарској 2018/2019 години;

- победници баража Првопласирани клубови у Трећој футсал лиги 

Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) у  такмичарској 2018/2019. 

години и клубови који су заузели 7. 8. 9. и 10. место у Другој Футсал лиги 
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Србије, у такмичарској 2018/2019 години (противници ће се одредити жре-

бом).

Првенство у Другој Футсал лиги Србије у такмичарској 2019/2020. годи-

ни организује се кроз лигу од 22 кола (11+11) по двоструком бод систему и 

спроводи се у два дела (први-јесењи део и други-пролећни део).

Клубови који су након завршетка првенства на табели заузели 9. 10. 

11. и 12. место прелазе у Трећу Футсал лиги Србије („Београд“, „Војводи-

на“, „Запад“ и „Исток“) по територијалној припадности.

По завршетку првенства у  такмичарској 2018/2019. години клубови 

победници Треће футсал лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и 

„Исток“) прелазе и Другу футсал лиге.

II  НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Члан 10. 

Надлежни првостепени такмичарски органи су:

• Комесар за такмичење Прве и Друге футсал лиге и за утакмице 

Футсал купа.

• Комесар за такмичење Треће Футсал лиге Србије („Београд“, 

„Војводина“, „Запад“ и „Исток“)

Избор Комесара за такмичење Прве и Друге футсал лиге врши Изврш-

ни одбор ФС Србије, а избор Комесара за такмичење Треће Футсал лиге 

Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) врше надлежни органи 

територијалних савеза.
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Комесари за такмичење и њихови заменици бирају се на период од 1 

(једне) године, уз могућност поновног избора.

Члан 11. 

Надлежни дисциплински органи су:

• Дисциплинска комисија ФС Србије.

• Дисциплинске комисије Треће Футсал лиге Србије („Београд“, 

„Војводина“, „Запад“ и „Исток“)

Члан 12. 

Надлежни судијски органи су:

• Комесар за суђење Прве и Друге футсал лиге и за утакмице Футсал 

купа.

• Комесари за суђење треће Футсал лиге Србије („Београд“, „Војво-

дина“, „Запад“ и „Исток“)

Избор Комесара за суђење Прве и друге футсал лиге врши Извршни 

одбор ФС Србије, а избор Комесара за суђење Треће Футсал лиге Србије 

(„Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“) врше надлежни органи терито-

ријалних савеза.

Комесари за суђење и њихови заменици бирају се на период од 1 

(једне) године, уз могућност поновног избора. 
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Члан 13.

За остваривање обавеза и задатака из својих надлежности такмичар-

ски и судијски органи имају своје заменике који их замењују у случају њи-

хове одсутности или спречености за обављање функција.

Члан 14. 

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:

• Комисија за жалбе Фудбалски савез Србије.

• Комисија за жалбе ФС Београда, ФС Војводине, ФС региона Источ-

не Србије и ФС региона Западне Србије 

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и Одлуке о систему сталних 

такмичења за првенство фудбалских лига и надлежним органима за спро-

вођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени лист 

ФСС „Фудбал“, ванредни  број  9/2018), Одбор за хитна питања Фудбалског 

савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018.године, донеo je

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ У 
ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Првенствено фудбалско такмичење Супер лиге организује се у складу 

са  Одлуком о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига 

и надлежним органима за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског 

савеза Србије (у даљем тексту: ФСС).

Супер лига Србије је јединствена и броји 16 клубова.

У такмичењу за првенство Супер лиге Србије у фудбалу учествују сле-

дећи клубови:

- 14 клубова који су заузели првих 14 места у Супер лиги Србије, у 

такмичарској сезони 2017/2018.

- 2 клуба који су заузели првa 2 (два) места у такмичењу Прве лиге 

„Србијa“ на крају такмичарске сезоне 2017/2018.
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Члан 2.

У такмичењу за првенство Супер лиге Србије не могу учествовати клу-

бови који одлуком надлежних органа ФСС нису добили лиценцу за учест-

вовање у такмичењу Супер лиге Србије у сезони 2018/2019.

Услови за издавање лиценце клубовима који учествују у такмичењу 

Супер лиге Србије регулишу се посебном прописима Фудбалског савеза 

Србије.

Члан 3.

Сваки клуб који учествује у првенству Супер лиге Србије у фудбалу 

мора да испуњава следеће услове:

• да испуни критеријуме из Правилника о лиценцирању клубова ФСС 

за учешће у Супер лиги.

• да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија иг-

рача у складу са прописима ФСС.

• да испуњава све услове у вези са стручно-педагошким радом, од-

носно бројем и стручним квалификацијама тренера, у складу са прописи-

ма ФСС.

Поред услова из става 1. овог члана, клуб мора да испуњава све усло-

ве из Правилника ФСС о безбедности и сигурности на фудбалским утакми-

цама. 

Члан 4.

Клубови који се такмиче у Првенству Супер лиге дужни су следеће:
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• да поштују Правила фудбалске игре, која су дата у одговарајућој 

одлуци ФСС,

• да поштују универзалне принципе фер плеја и одредбе Одлуке о 

етичком кодексу чланова ФСС,

• да у такмичењу увек наступају са најјачим тимом и да се такмиче 

до последњег кола,  

• да поштују све важеће прописе ФСС и Заједнице фудбалских клу-

бова Супер  и Прве лиге Србије (у даљем тексту: Заједница), као и да 

поштују одлуке ФСС и Заједнице које су буде доносиле у вези Првенства,

• да ће поштовати све одлуке које током такмичења буду донете од 

стране Заједнице и ФСС,

• да сарађују са органима ФСС и Заједнице у представљању Првен-

ства у јавности, водећи рачуна да на било који начин не штете угледу ФСС 

и Заједнице,   

• да уколико своје утакмице као домаћини играју на терену од веш-

тачке траве, исти буде у складу са стандардима ФИФА у тој области и да 

за то поседују одговарајући сертификат,

• да ће поштовати важећу регулативу и процедуру у случају допинг 

контроле на утакмицама, 

• да присуствују свим свечаностима и промотивним активностима 

које закаже Заједница.

• да клуб који освоји прво место у Првенству обавезно учествује у 

утакмици Супер Купа са победником Купа Србије, која ће се одиграти пред 

почетак следеће такмичарске сезоне.
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II - ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ

Члан 5.

У складу са одредбама члана 72. став 2. Статута ФС Србије, органи-

зацију и вођење такмичења у Супер лиги ФСС је поверио Заједници 

фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије (у даљем тексту: 

Заједница), а којим руководи Директор лиге.  

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем тере-

ну и дужни су да се придржавају прописа у тој области и да се старају о 

успеху организације утакмице.

Члан 6.

Изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:

„Економска права“ означавају свако били групно или појединачно еко-

номско или медија право и могућност која је у вези са Првенством Супер 

лиге (укључујући без ограничења: сва медијска права, маркетиншка права 

и права на податке)

„Медијска права“ означавају сва права да се произведе, расподели и 

емитује било у линеарној или на захтев, уживо или одложено , у било којој 

познатој форми трансмисије (аналогно, дигитално, кабловски, сателитски), 

било где у свету (укључујући без ограничења у свакој форми емитовања: 

телевизијски, радијски, безжично, жично, интернет), аудио-визуална услу-

га такмичења Првенства Супер лиге;

„Маркетинг права“ означавају сва права на промоцију, оглашавање и 

тржишни наступ  Првенства Супер лиге и сва права на економско ко-
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ришћење свих огласних могућности Првенства Супер лиге  укључујући, 

али не искључујући непоменуто као што су: огласне поруке-спонзорства, 

лиценсирање, продаја производа и пласман производа, издаваштво, 

клађење и други познати или у будућности ново откривене форме оглаша-

вања и маркетиншког коришћења могућности првенства Супер лиге; 

„Права на податке“ означавају права на економско искоришћавање 

статистике, резултата и свих осталих података у вези са Првенством Су-

пер лиге;

ФСС је искључиви власник економских права на Првенство Супер ли-

ге. 

Учествовањем у Првенству Супер лиге клуб је дужан да поштује еко-

номска права Првенства Супер лиге. Клуб има право на маркетиншко ис-

коришћавање својих могућности на начин да не угрожава економска права 

ФСС и Заједнице. Свако коришћење економских права на Првенство Су-

пер лиге од стране клуба мора да има претходну писану сагласност Зајед-

нице и ФСС. 

Члан 7.

Заједница може да предложи промену назива такмичења за Супер 

лигу, о чему одлуку доноси надлежни орган ФСС.

Заједница у назив такмичења може да укључи  назив главног спонзора 

такмичења Супер лиге или производ на који он укаже, без потребе да про-

мени ове пропозиције.

Промене из става 2. овог члана могу се вршити пред почетак јесењег, 

односно пролећног дела такмичења.
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Члан 8.

Извршни одбор ФСС је дужан да током првенства, а према указаној 

потреби, као и на захтев клубова или предлог Директора лиге, разматра 

питања у вези одвијања такмичења и регуларности и да по потреби пре-

дузима одговарајуће мере.

Извршни одбор ФСС најмање два пута годишње (на крају јесењег дела 

и по завршетку такмичења), разматра извештаје органа Заједнице о 

такмичењу у Супер лиги.

III - РАСПОРЕД

Члан 9.

Првенство Супер лиге одвија се у складу са Календаром такмичења. 

Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС, а распоред одигра-

вања утакмица доноси Директор лиге.

Такмичење у Супер лиги одржава се у терминима које одреди Дирек-

тор лиге.

Распоред одигравања утакмица утврђује Директор лиге најкасније 30 

дана пре почетка јесењег, односно пролећног дела такмичарске године, 

према званичном календару ФСС.

Члан 10.

За успостављање распореда такмичења такмичарски бројеви клубова 

бирају се полудиригованим жребом према Бергеровим таблицама.
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Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, односно 

из места чија су седишта удаљена до 30 км, приликом жреба, односно 

извлачења такмичарских бројева, извршиће се такав распоред утакмица 

ових клубова како би се избегло да у истом колу ови клубови истовремено 

буду домаћини.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествују три или више клу-

бова, при одређивању такмичарских бројева, клубови се раздвајају тако 

да се обезбеди да у истом колу један буде гост, а други домаћин.

У оквиру распореда такмичења, а у циљу коришћења и оних термина 

који по званичном календару ФСС, нису предвиђени за првенствене утак-

мице, Директор лиге може да одлучи да се и такви термини користе за 

поједина првенствена кола.

Члан 11.

Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу УЕФА 

могу се, на тражење клуба - учесника померити за један дан раније, од-

носно дан касније. Уколико се ради о два клуба учесника УЕФА такми-

чења, за одлагање је потребна сагласност другог клуба, с тим да је обаве-

за померања клубу уколико није протекло 72 часа од одигравања претхо-

дне утакмице, о чему одлуку доноси Директор лиге.

У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Директор 

лиге може да донесе одлуку да се једно или више првенствених кола или 

утакмица које одлучују о пласману у такмичења УЕФА или прелазак у нижи 

ниво такмичења, играју истог дана и да почне у исто време, друго полувре-

ме утакмице мора такође да почне у исто време. 
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Првенствене утакмице које се играју у ноћним терминима, морају има-

ти јачину осветљења од минимум 1.400 лукса.

Време почетка утакмица за свако коло утврђује Директор лиге.

IV - НЕОДИГРАВАЊЕ, ПРЕКИД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 12.

У случају више силе (рестрикција електричне енергије и сл.) клуб до-

маћин, који је пријавио ноћну утакмицу, дужан је да одмах по наступању 

више силе, обавести Директора лиге и гостујући клуб .

У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених околнос-

ти, утакмица се може одложити, а одложена утакмица се ће се одиграти 

сутрадан, односно у другом термину који одреди Директор лиге.

Ако је утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се 

нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енер-

гије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, или је прекинута 

због наступа дана жалости, одиграће се нова утакмица уколико је до пре-

кида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, а ако 

је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена одређеног за 

игру, регистроваће се постигнутим резултатом. 

Изузетно, у случају нестанка електричне енергије судија утакмице је 

дужан да сачека најмање 30 минута након чега у консултацији са делега-

том одлучује о наставку утакмице.
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Члан 13.

Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих раз-

лога 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 нас-

тавити, што мора бити констатовано у записнику, утакмица се региструје 

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

Члан 14.

Ако клуб даје четири или више играча у сениорску, олимпијску и младу 

националну селекцију ради одигравања утакмица, онда му се на његов 

захтев мора изменити распоред одигравања првенствених утакмица. Уко-

лико је у питању пријатељска утакмица, клуб мора пустити играча у складу 

са правилима ФИФА, или сходно одлуци ФСС али због тога не може одла-

гати утакмице сем када је утакмица у званичном међународном календару.

Директор лиге може, пре одигравања првенствених утакмица, донети 

одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих разлога који 

су наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемије, 

саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице, немогућност да 

се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених 

утакмица или из других изненадних непредвиђених околности).

Члан 15.

Када се утакмица одлаже због изненадне болести играча (тровање, 

грип и сл), а не због спортских повреда играча, то се може учинити уколи-

ко је болесно најмање 7 стандардних играча (играчи који су одиграли 70% 

утакмица). Када Директор лиге добије писмени захтев клуба за одлагање 
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утакмице због болести играча са комплетном медицинском документа-

цијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, мишљење за опоровак тј. 

дужину боловања и сл.), затражиће од Медицинске комисије ФС Србије да 

донесе одлуку по овом питању а иста Комисија или лекар специјалиста 

кога она ангажује, је дужна да пре доношења одлуке изврши одређене 

анализе, преглед болесника и сл.

Члан 16.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Директор лиге ће 

донети одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под условом 

да сваки клуб има најмање два слободна дана између одигравања две 

утакмице. 

Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти 

најкасније до завршетка јесењег дела првенства, а одложене утакмице 

пролећног дела првенства пре одигравања последњих кола која се на ос-

нову одлуке надлежног органа играју у исто време.

Члан 17.

Клуб који не наступи у новом термину утакмице, који одреди Директор 

лиге, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утак-

мица се региструје по службеној дужности 3:0 (пар-форфе) у корист про-

тивника. Одлуку о регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 (пар-

форфе) доноси, по службеној дужности Директор лиге.

Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин утакмице сносиће 

последице предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.
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Члан 18.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, 

укључујући и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, губи утакми-

цу са 3:0 (пар-форфе), уколико до прекида његов противник није постигао 

бољи резултат, а одлуку доноси по службеној дужности Директор лиге.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судије, 

нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искљу-

чени играч напусти терен и др, а утврди се да је за прекид утакмице крив 

један од клубова учесника, утакмица ће се регистровати са 3:0 (пар-фор-

фе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није постигнут 

бољи резултат. 

Члан 19.
Ако Директор лиге утврди да за прекид игре није крив ни један од клу-

бова учесника, односно да су за прекид подједнако крива оба клуба, и да 

је организатор утакмице предузео све мере предвиђене одлуком надлеж-

ног такмичарског органа о организацији и обезбеђењу реда на утакмицама 

одређеног степена такмичења, надлежан такмичарски орган може одлучи-

ти да се одигра нова утакмица или прекинута региструје постигнутим ре-

зултатом.

Ако је одлуком надлежног органа одређено поновно одигравање утак-

мице, на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право 

наступа на дан одигравања поновљене утакмице. На поновљеној утакми-

ци немају право наступа играчи којима су под аутоматском казном забране 

играња због изречених опомена (жутих картона) и играчи који се налазе 

под казном суспензије било које врсте (црвени картон, временска суспен-
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зија итд.). Опомене изречене на прекинутој утакмици се поништавају и не 

евидентирају, осим црвених картона. 

Члан 20.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, 

надлежан дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и за-

бранити му одигравање утакмица на том стадиону или подручју за време 

вођења поступка.

V - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 21.
Такмичење у Супер лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: прелими-

нарна (30 кола) и финална (7 кола).

За сваку одиграну утакмицу у такмичењу добијају се бодови у завис-

ности од постигнутог резултата: 3 бода за победу; 1 бод за нерешени ре-

зултат; 0 бодова за изгубљену утакмицу

a) Прелиминарна фаза

Члан 22.
Сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, једну као до-

маћин, а другу као гост.

Успостављање табеле врши се према броју освојених бодова.

За успостављање табеле после појединих кола такмичења у току пре-

лиминарне фазе у случају да исти број бодова постигну два или више 

клубова, примењују се следећи принципи: 
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• већа гол разлика између постигнутих и примљених голова;

• ако је једнака гол разлика - већи број постигнутих голова.

Члан 23.

О редоследу клубова по завршетку прелиминарне фазе одлучују сле-

дећи принципи: 

У такмичењима за Супер лигу распоред клубова у табели од 1. до 16. 

места после одиграних 30 кола прелиминарне фазе одређује се према 

броју освојених бодова.

У случају да после прелиминарне фазе два или више клубова имају 

исти број бодова, о заузетом месту одлучују:

За два клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између та два клуба,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима УЕФА, да 

се голови дати у гостима рачунају „двоструко,” – боља гол разлика између 

постигнутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на свим 

утакмицама у прелиминарној фази,
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• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ по-

сле прелиминарне фазе,

• ако је и даље исто стање - жреб који ће извршити директор лиге на 

седници  Извршног одбора Заједнице.

За више од два Клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између тих клубова,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на утакми-

цама између тих клубова,  

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на свим 

утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ по-

сле прелиминарне фазе,

• ако је и даље исто стање, извлачење (жреб) које ће извршити Ди-

ректор лиге на седници Извршног одбора Заједнице.

Члан 24.

После формирања табеле од 1. до 16. места по завршетку прелими-

нарне фазе, пре почетка финалне фазе клубовима ће бити призната поло-

вина добијених бодова у прелиминарној фази (на пример 48 бодова у 
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прелиминарној фази = 24 бодa пре финалне фазе). У случају добијања 

непарног броја бодова у прелиминарној фази, клубовима ће бити призната 

половина добијених бодова у прелиминарној фази са заокружењем на 

више за 0,5 бодова (на пример 49 бодова  у прелиминарној фази = 24,5 

бодова + 0,5 бодова = 25 бодова пре финалне фазе).

Члан 25.

По завршетку прелиминарне фазе клубови ће бити подељени у две 

групе: „A“ (Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут), у којима ће наступати следећи клу-

бови:

• група „А“  (Плеј оф): клубови од 1.-8. места после прелиминарне 

фазе,

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

фазе.

б) Финална фаза

Члан 26.

Сваки клуб  са осталим клубовима у својој групи игра једну утакмицу 

према следећој шеми, адекватно месту клуба на које се пласирао по завр-

шетку прелиминарне фазе:

        Група „А“ (Плеј оф):            Група „Б“ (Плеј аут):

 31 коло: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8      31 коло: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15

 32 коло: 4-1, 2-3, 6-7, 8-5  32 коло: 16-9, 13-12, 14-10, 15-11
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 33 коло: 1-3, 5-7, 2-4, 6-8   33 коло: 9-13, 12-16, 10-15, 11-14

 34 коло: 7-1, 3-5, 8-2, 4-6  34 коло: 12-9, 10-11, 14-15, 16-13

 35 коло: 1-5, 4-8, 2-7, 3-6  35 коло: 9-10, 11-12, 13-14, 15-16

 36 коло: 8-1, 5-4, 6-2, 7-3  36 коло: 15-9, 11-13, 16-10, 12-14

 37 коло: 1-6, 2-5, 3-8, 4-7  37 коло: 9-11, 13-15, 10-12, 14-16

Члан 27.

Клубовима ће по завршетку финалне фазе сабирањем бити признат 

број бодова добијених у финалној фази као и половина бодова добијених 

у прелиминарној фази у складу са принципима дефинисаним у члану 24. 

У такмичењу Супер лиге редослед клубова у коначној табели после 

одигране финалне фазе одређује се према броју освојених бодова уз на-

знаку, да најниже пласирани клуб из Плеј оф-а на крају сезоне не може да 

буде испод 8. места, док најбоље пласирани клуб из Плеј аут-а на крају 

сезоне не може да буде изнад  9. места.

Члан 28.

 У случају да после прелиминарне фазе и поделе бодова у складу са 

принципима из члана 24. на почетку, у току као и на крају финалне фазе 

приликом формирања табеле и утврђивање коначне табеле два или више 

клуба имају исти број бодова, о заузетом месту одлучују:

За два клуба:

• број остварених бодова у прелиминарној фази,
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• број остварених бодова на утакмицама између тих клубова, одигра-

ним у прелиминарној фази,

• ако је исти број бодова - боља гол разлика на утакмицама између 

тих клубова, одиграним у прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима УЕФЕ, да 

се голови дати у гостима рачунају „двоструко,” - повољнија разлика између 

постигнутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова, оди-

граним у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у целом циклусу такмичења у  Супер лиги,

• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на свим 

утакмицама у целом циклусу такмичења у Супер лиги,

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ у 

целој сезони у Супер лиги, 

• ако је и даље исто стање – ако су два Клуба са истим бројем бодо-

ва на првом и другом месту у табели такмичења за Супер лигу, или на 

месту које обезбеђује учешће у такмичењу УЕФА, а такође и клубови чији 

пласман одлучује о испадању, организује се баражна утакмица на неу-

тралном терену, који одреди Заједница. У случају нерешен ог резултата у 

регуларном времену одиграће се продужеци 2 x 15 минута, а у случају да 

и даље остане нерешен резултат судија ће пресудити извођење пенала 

према важећим прописима.
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За више од два клуба:

• број остварених бодова у прелиминарној фази,

• број остварених бодова на утакмицама између тих клубова, одигра-

них у прелиминарној фази,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на утакмицама између тих клубова одиграним у прели-

минарној фази,

• ако је једнак број бодова - боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на свим утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у целом циклусу такмичења у  Супер лиги,

• ако је и даље исто стање већи број постигнутих голова на свим 

утакмицама у целом циклусу такмичења у Супер лиги, 

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ у 

целој сезони у Супер лиги,

• ако је и даље исто стање – извлачење (жреб) које ће извршити Ди-

ректор лиге на седници Извршног одбора Заједнице.

Коначну табелу - такмичење верификује Директор лиге, а усваја Из-

вршни одбор Заједнице. 

Члан 29.
Клуб који освоји прво место у такмичењу Супер лиге осваја титулу 

Првака Србије,  златне медаље (35) и репрезентује Србију у такмичењу 

УЕФА Лига Шампиона.
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Клуб који освоји друго место у такмичењу Супер лиге репрезентује 

Србију у такмичењима УЕФА Лига Европе.

Клуб који освоји треће место у такмичењу Супер лиге репрезентује 

Србију такмичењима УЕФА Лига Европе.

Клуб који освоји четврто место у такмичењу Супер лиге репрезентује 

Србију у такмичењима УЕФА Лига Европе у ситуацији, када је првопласи-

рани, другопласирани или трећепласирани клуб Супер лиге истовремени 

и освајач Куп-а Србије.

Члан 30.

Клуб стиче право учествовања у међународним такмичењима под ус-

ловом да је добио лиценцу од надлежних органа ФС Србије складу са 

одредбама Правилника о лиценцирању клубова Фудбалског савеза Србије 

за такмичења у организацији УЕФА (Службени лист ФСС „Фудбал“, ван-

редни број 16/2015).

Уместо клуба који није добио лиценцу, а остварио је спортски успех на 

основу којег је могао да учествује у међународним такмичењима, право 

учешћа стиче следећи најбоље пласирани клуб Супер лиге који је добио 

лиценцу.

Члан 31.

Клубови, који на крају такмичења у Супер лиги освоје 15. и 16. место 

на табели, прелазе у Прву лигу Србије, у којој ће се такмичити у наредној 

сезони, а 14-то пласирани клуб игра две баражне утакмице са победником 

баража између клубова који су у Првој лиги на крају такмичарске сезоне 
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заузели 3, 4, 5 и 6 место. Победник овог баража учествоваће у такмичењу 

Супер лиге у наредној сезони.

Клубови који освоје 1. и 2. место у Првој лиги Србије учествоваће у 

следећој сезони у такмичењу Супер лиге под условом да су од надлежних 

органа ФСС добили лиценцу за такмичење у Супер лиги.

Уместо клуба који није добио лиценцу, а остварио је спортски успех на 

основу којег је могао да учествује у такмичењу Супер лиге, право учешћа 

стиче следећи најбоље пласирани клуб Прве лиге „Србија“, који је добио 

лиценцу.

Члан 32.
Клуб који пре почетка или током такмичења у Супер лиги одустане од 

даљег учествовања, у наредном циклусу такмичења биће премештен за 

два ранга нижи степен такмичења или у најнижи степен такмичења уз при-

мену одговарајућих одредби из Дисциплинског правилника ФСС.

Клуб који у току такмичења за Супер лиге не одигра својом кривицом 

две планиране утакмице наћи ће се на последњем месту на табели или 

после прелиминарне фазе и/или после финалне фазе, аутоматски ће бити 

елиминисан из Супер лиге и, независно од финансијских санкција, биће 

премештен за два ранга нижи степен такмичења или у најнижи степен 

такмичења уз примену одговарајућих Дисциплинских прописа. 

Резултати клуба који је иступио из такмичења у Супер лиги у току 

такмичарске сезоне решаваће се на следећи начин:

• Уколико клуб иступи у току прелиминарне фазе сви постигнути ре-

зултати се бришу.
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• Уколико клуб иступи у току финалне фазе сви постигнути резултати 

у прелиминарној фази остају на снази а сви резултати из финалне фазе се 

бришу.

Члан 33.

Суспендован тим, не може наступити на јавној утакмици све док траје 

суспензија.

Све утакмице за време суспензије изречене због неизвршавања пра-

воснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза 

насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног такми-

чења, регистроваће се са 3:0 (пар форфе) у корист противника.

Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због сус-

пензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потреб-

не за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регис-

тровати све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне одлу-

ке, клуб је дужан да одигра утакмице према распореду такмичарског орган.

Члан 34.

Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) место 

(места) у Супер лиги због одустајања клуба (клубова), одлуку о попуња-

вању слободног (слободних) места у Супер лиги доноси посебном одлу-

ком Извршни одбор ФС Србије, водећи рачуна о интересима развоја 

фудбалског спорта у Србији, с тим да поседњепласирани клуб због очу-

вања спортског интереса такмичења обавезно испада из Супер лиге. 
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Члан 35.

Заједница на крају сваке сезоне уручује посебна признања за остваре-

не спортске резултате и то:

Клуб који освоји  прво место у такмичењу за Супер лиге добија пехар 

који је установила Заједница, који се уручује прваку и који остаје у клубу 

током једне сезоне. Клуб је обавезан да чува пехар и одговоран у случају 

његовог уништења или оштећења. Клуб мора да врати трофеј у неоштеће-

ном стању Заједници  најкасније 14 дана пре последњег кола такмичења 

у Супер лиги.

Члан 36.

Пехар се клубу-прваку предаје на утакмици по избору клуба, након 

усвајања званичне табеле првенства. Изузетно, пехар се може предати и 

пре завршетка такмичарске сезоне - прваку чији је пласман известан и пре 

усвајања коначне табеле. Уколико након уручења пехара пре завршетка 

такмичарске сезоне наступе околности које утичу на распоред клубова на 

табели (дисциплинска казна и сл.), клуб коме је пехар уручен дужан је да 

исти врати одмах по захтеву Заједнице.

Клуб који освоји прво место у Супер лиги, има право да поднесе захтев 

Заједници да изради - на терет клуба - копију пехара. На копији мора да 

стоји ознака да је у питању реплика.

Поред уручења наведених трофеја уручује се и пехар који остаје у 

трајном власништву шампиона. 
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Члан 37.

Најбоље пласираној екипи на табели фер плеја уручује се трофеј за 

фер плеј. 

Најбољем стрелцу Супер лиге уручује се пехар. 

Играчи клуба преузимају трофеј у званичним дресовима.

Клубови су дужни да обезбеде, да играчи и тренери клуба, који на 

крају такмичења освоје наведене награде буду присутни на званичним 

свечаностима приликом уручивања награда на месту и у време које одре-

ди Заједница.

VI - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА

Члан 38.

Клубови су дужни да се приликом организације утакмица придржавају 

важећих фудбалских прописа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједнице.

Утакмице организују клубови домаћини. Сваки клуб одлази на утакми-

цу о сопственом трошку.

Члан 39.

Утакмице у такмичењу  Супер лиге могу се играти само на стадионима 

који имају дозволу од стране надлежних органа ФСС за такмичење у Су-

пер лиги. Клуб је у потпуности одговоран за припрему стадиона за првен-

ствене утакмице. Клуб, који није испунио ту обавезу и чијом кривицом није 

дошло до одигравања утакмице због неусловности стадиона, сноси одго-
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варајуће последице предвиђене прописима ФСС и покрива противничком 

клубу све трошкове везане за долазак на неодиграну утакмицу.

Клубови су одговорни за понашање својих играча, представника, чла-

нова,  навијача и других лица који имају било коју функцију на утакмици са 

њихове стране.

Члан 40.

За утакмице у такмичењу Супер лиге које су проглашене као утакмице 

тзв. „високог ризика“, обавезно је одржавање састанка на коме ће се раз-

матрати сви организационо-техничка и безбедносна питања везана за 

конкретну утакмицу. 

Састанак се одржава на дан утакмице у преподневним часовима, коме 

обавезно председава делегат утакмице. Поред представника оба клуба 

(обавезно присуство комесара за безбедност), састанку присуствују и ко-

месари за безбедност ФСС и Заједнице, представници полиције, ватро-

гасне службе, медицинске службе и директор стадиона. 

Основна сврха састанка је да се размене све информације које могу 

бити од користи за успешно организовање утакмице и да уколико постоје 

одређени проблеми, пронађе начин да се они превазиђу. Нарочиту пажњу 

треба обратити на стриктну примену одредби из прописа који регулишу 

питања безбедности и сигурности на стадиону (Закон о спречавању на-

сиља и недоличног понашања на спортским приредбама и Правилник о 

безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама ФСС.
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Члан 41.

Клуб домаћин организатор утакмице дужан је да обезбеди да у ложа-

ма на стадиону а посебно у ВИП ложи дозволи улазак само адекватно 

одевеним лицима и може забранити улазак лицима која нису пристојно 

одевена, као и да понашање присутних лица буде културно и у складу са 

спортским и фер плеј принципима. Клубови су одговорни за понашање 

својих представника у ложама стадиона. Свако кршење ове одредбе пов-

лачи дисциплинску одговорност клуба.

Члан 42.

Сваки клуб мора да закључи полису осигурања о сопственом трошку 

која покрива све опасности везане са учествовањем у такмичењима за 

Супер лиге (осигурање посетилаца и учесника, имовине итд.) у складу са 

законом и прописима ФСС.

Члан 43.

Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан 

за игру. Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде 

подобан за одигравање утакмице.

Травната подлога на терену мора да буде квалитетна, а висина траве 

не сме прелазити 30мм и мора бити исте висине на свим деловима тере-

на.

Утакмице са могу играти на теренима са вештачком подлогом, под 

условом да иста одговара ФИФА препорученом  „2 стар“ стандарду, тј. 
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„Квалитативном концепту  ФИФА – Приручник о методама тестирања и 

захтевима за вештачке фудбалске подлоге.

Члан 44.

Фудбалске утакмице не могу да се одигравају на стадионима који су 

затворени или суспендовани на основу одлуке надлежних органа ФСС и 

Заједнице. 

Члан 45.

По утврђивању термина утакмица домаћини су обавезни да неодлож-

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

страни и администрацији Заједнице информацију о бојама дресова, у који-

ма ће њихова екипа да наступи. 

Утакмице морају да се одигравају у термину и у време које одреди 

Директор лиге изузев термина који произилазе из прописа ФИФА и терми-

на који произилазе из прописа УЕФА.

Директор лиге у договору са субјектом који има лиценцу емитера ТВ 

права може да одреди одигравање утакмице другог дана или сата.

Директор такмичења може да одреди одигравање утакмице у термину 

са краћом паузом између утакмица приоритетнијих за учеснике у УЕФА 

такмичењима.

Директор лиге може да одреди одигравање утакмица Супер лиге у 

истом термину и у исто време.
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Члан 46.

Клубу који одбије да одигра утакмицу термину који је одредио Дирек-

тор лиге или не спроведе све потребне мере за њено одигравање биће 

умањена накнада коју остварује од Заједнице Супер лиге за износ од 

1.000.000 динара. Независно од горњег, надлежни органи ФСС покрећу 

дисциплински поступак и могу одредити и друге казне, предвиђене Дис-

циплинским правилником ФСС. 

Члан 47.

Клубови су дужни да буду на стадиону најкасније 75 минута пре почет-

ка утакмице.

Клубови су дужни да се стриктно придржавају сатнице почетка утакми-

це и наставка утакмице после полувремена.

Члан 48.

За време одигравања првенствених утакмица  поред терена у заштит-

ним кабинама поред 7 (седам) резервних играча, седе и 6 (службених ли-

ца), од којих један мора бити лекар, и то:

а) лиценцирани представник клуба,

б) лиценцирани тренер;

ц) лиценцирани помоћни тренер (2) у спортској опреми са амблемом 

свог клуба;

д) лекар клуба
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е) физиотерапеут-масер у спортској опреми са видљивим амблемом 

клуба.

На додатној-техничкој клупи, која мора бити удаљена 5м од клупе за 

резервне играче, могу бити присутна следећа лица (највише 5): тренер 

статистичар, тренер голмана, економ, физиотерапеут и кондициони тре-

нер.

Пушење, укључујући и електронске цигарете, техничкој зони је 

забрањено и значи кршење ових пропозиција.

Члан 49.
Екипе клубова могу да воде само тренери који имају важећу тренерску 

лиценцу УЕФА „ПРО“, или националну ,,ПРО“ лиценцу у складу са посеб-

ним прописима ФСС о тренерским лиценцама. Нарушавање наведене 

одредбе повлачи примену дисциплинских казни дефинисаних посебним 

прописима ФСС.

Екипе клубова не могу водити тренери који се налазе по било каквом 

казном суспензије изреченом од стране надлежних органа ФСС или Зајед-

нице. Суспендовани тренер пре, за време и по завршетку утакмице не сме 

боравити у рестриктивном простору стадиона на коме се игра утакмица. 

Утакмицу може посматрати само са трибина, а током утакмице не сме ко-

муницирати са члановима стручног штаба свог тима и играчима. Кршење 

ове одредбе подлеже казни у складу са Дисциплинским правилником 

ФСС.

Члан 50.
Пре почетка утакмице након изласка на терен играчи оба тима поздра-

вљају се са судијама и међусобно, стиском руке после завршетка проце-
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дуре приказивања тимова. Гостујућа екипа поздравља се најпре са судија-

ма, а после, пролазећи уздуж поздравља се са играчима тима домаћина. 

По завршетку процедуре судије одлазе на своја места.

Члан 51.

За време утакмице резервни играчи могу да напусте техничку зону и 

да се загревају. На састанку у погодном времену пре почетка утакмице, 

судија са капитенима екипа треба да дефинише на којем то месту могу да 

раде и колико играча једног тима може да се загрева истовремено. У за-

гревању може да учествује само један од тренера, уколико је уписан за 

записник утакмице. Такође на наведеном састанку између судија и капите-

на утврђују се и боје дресова голмана екипа као и остали детаљи.

Члан 52.

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

сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме терена за игру.

Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, делегата 

утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то 60 минута пре почетка 

утакмице. Изузетно, преглед може да буде извршен и раније.

Члан 53.

Клуб-домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење 

личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за време одигравања 

утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице, одговарајућим 

превозним средством.
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За одржавање реда и безбедности на објекту пре, за време и после 

утакмице одговоран је клуб домаћин. Клуб који организује утакмицу обаве-

зан је до створи безбедне услове на стадиону и на игралишту.

Члан 54.

Клуб који организује  утакмицу, осим стварања услова за безбедност  

на трибинама и на терену стадиона обавезан је нарочито да:

• изврши видео надзор стадиона,

• ангажује одговарајући службе за одржавање реда,

• да обезбеди услуге спикера,

• да обезбеди неопходне услове за потребе гледалаца (санитарне 

чворове, гардеробе, угоститељске пунктове),

• да на стадиону током утакмице обавезно буду истакнуте заставе 

Републике Србије и ФСС,

• обезбеди санитетску и медицинску помоћ и створи услове за анти-

допинг контролу играча,

• обезбеди специјално издвојена места  за руководство тимова и 

резервних играча,

• обезбеди одговарајуће услове за пренос који треба да врше 

субјекти који имају лиценцу главног емитера, укључујући техничко - про-

дукцијске услове дефинисане посебним уговором између Заједнице и 

субјекта који има лиценцу главног емитера,



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9 СТРАНА 105ФУДБАЛ, 24.05.2018.

• обезбеди издвојени сектор за представнике медија у који могу ући 

само новинари са уредно издатим акредитацијама и омогући им ко-

ришћење средстава комуникације, у првом реду интернет конекцију (бе-

жични или кабловски).

Члан 55.

 Клубови се обавезују да:

• обезбеде спортски објекат пре, за време и после утакмица,

• да строго воде рачуна о забрани употребе пиротехничких средста-

ва, ласера и других светлосних апарата, забрани истицања застава и 

транспарената увредљивог и недозвољеног садржаја као и да настоје да 

спрече вулгарне узвике са трибина,

• да званични спикер на стадиону има спремњен текст у случају пре-

дузимања мера предвиђених у Упутству за „три корака“.

Члан 56.

За сва додатна збивања и свечаности планирана пре утакмице, у по-

лувремену или после утакмице, као и за коришћење амблема, парола и 

транспарента пре утакмице, у полувремену или после утакмице, сваки пут 

је неопходно добијање сагласности Директора лиге и делегата утакмице.

Члан 57.

Часовници на стадионима који мере време утакмице могу да се кори-

сте под условом да се заустављају на 45 и 90 минута.
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Члан 58.

Током утакмице резултати других утакмица могу се приказивати на 

семафору/великом екрану. Симултани пренос утакмице дозвољен је на 

великим екранима – видео семафорима.

Одложени снимци утакмице која је у току, могу се преносити на вели-

ком екрану унутар стадиона, под условом да клуб домаћин обезбеди да 

такав снимак може емитовати саамо ако је лопта ван игре или током паузе 

између два полувремена, као и да то не укључује приказе који би могли 

следеће:

 а) да имају утицај на играње утакмице,

 б) могу се сматрати као контраверзни, уколико могу да охрабре или 

изазову било какав облик нереда у публици,

 в) да приказују било какав јавни неред, грађанску непослушност 

или било какав комерцијални и/или увредљив материјал унутар публике 

или на терену,

 г) да се сматрају за критику, подривање или штете репутацији, ста-

ву или овлашћењу било ког играча, званичника утакмице или бијо које 

треће стране на стадиону (укључујући без ограничења било које приказе 

који имају за циљ да наглашавају, директно или индиректно, било какав 

офсајд прекршај, фаул почињен од стране играча, потенцијалну грешку 

званичника утакмице и/или било које понашање које у супротности са 

принципима фер плеја.
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Члан 59.

Клуб-домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбе-

ди лекарску службу и кола за хитне лекарске интервенције, која морају да 

буду на стадиону најкасније на 45 минута пре почетка утакмице, тј. пре 

почетка загревања екипа. 

Гостујући клуб мора имати присутног лекара на утакмици. 

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске интер-

венције нису на стадиону до почетка утакмице, та утакмица се неће оди-

грати, а све последице због неодигравања утакмице сноси клуб-домаћин.

Члан 60.

У случају потребе Директор лиге координира са комесарима за без-

бедност и Делегатом утакмице рад на организацији и реду на стадионима.

VII - ЗАПИСНИК

Члан 61.

За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о оди-

граној утакмици према обрасцу који утврђује ФСС, а који је доступан преко 

веб платформе Заједнице или инфо система ФСС који представља зва-

ничну платформу за израду записника утакмице.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се ста-

рају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су дужни да 

потпишу.
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Члан 62. 

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, преставници 

клубова су дужни да најкасније 60 минута пре почетка утакмице, делегату 

утакмице обавезно ставе на увид: списак лиценцираних играча, фудбал-

ске легитимације играча који тога дана наступају на утакмици, као и лицен-

це тренера, лекара, физиотерапеута и представника клуба, без којих име-

нована лица не могу бити на клупи.

Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање 

образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди рачунар да се 

записник укуца у веб платформу Заједнице или инфо система ФСС који 

представља званичну платформу за израду записника утакмице, као и да 

пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном 

саслушању одређених лица.

Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка, Директор лиге ће 

извршити исправку по службеној дужности или на захтев заинтересованих 

страна.

Директор лиге доноси ближе Упутство о попуњавању записника утак-

мице и извештава делегата.

VIII - ИГРАЧИ И ПРАВО НАСТУПА

Члан 63.

Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навр-

шили 17 година живота и који су стекли право наступа на првенственим 

утакмицама, под условом да су лиценцирани за ту такмичарску годину.
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На првенственим утакмицама могу наступати и играчи са навршених 

16 година живота, с тим што морају имати одобрење специјалне лекарске 

комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити потврђено 

у легитимацији играча издатој од стране надлежног органа за регистра-

цију.

Члан 64.

Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са 

својим најбољим тимом, осим повређених и кажњених играча.

Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање седам иг-

рача. 

Ако један тим, за време игре, остане са мање од седам играча, судија 

је дужан да игру прекине. Уколико тим није у могућности да у року од пет 

минута наступи са минималним бројем играча, судија је, такође, дужан да 

трајно прекине утакмицу.

Члан 65.

Да би могли да учествују у такмичењу за Супер лигу играчи морају да 

добију дозволу Заједнице односно да клуб за који наступају изврши њихо-

во лиценцирање.

Играчи се лиценцирају на начин што се администрацији Заједнице 

достављају А и Б листа лиценцираних играча на формулару који прописује 

Заједница.

Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 30 (тридесет) играча, 

током трајања текуће сезоне такмичења у Супер лиги. 
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Сваки клуб на Б листу без ограничења у броју, лиценцира играче који 

на дан 01.01. нису навршили 19 година, у календарској години у којој по-

чиње такмичарска сезона.

Сваки клуб је одговоран за доставу А и Б листе Заједници које потпи-

сују овлашћена лица клуба. Сви играчи који се налазе на А и Б листама 

морају бити регистровани у складу са Правилником о регистрацији, стату-

су и трансферу играча ФСС.

Клуб сноси све последице према прописима ФСС за играче који се 

налазе на листи А и Б а немају дозволу за играње или наступ из других 

разлога.

Одлуку о дозволи за играча доноси Заједница, а у спорним случајеви-

ма после добијања мишљења одговарајућих тела ФСС за сваки конкретан 

случај.

Члан 66.
Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају званично др-

жављанство Републике Србије) и то у сезони 2018/2019 четворица стра-

них играча, по клубу на једној утакмици који се уносе у записник-протокол.

Члан 67.
Ако је на листи А већ пријављено 30 играча за такмичења у Супер 

лиги онда је могуће уместо појединих играча лиценцирати новог играча у 

случајевима како следи: 

• случај дуже повреде или болести тј. повреде или болести која оне-

могућава играње најмање до краја текуће полусезоне играча који је већ 

био пријављен на листу А.
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• случај прекида уговора са играчем и исписивање играча из члан-

ства клуба.

За  случајеве из става 1. овог члана клуб мора да достави Заједници: 

за случај повреде или болести медицинску документацију (потврду) о по-

вреди или болести играча која обавезно садржи период који је потребан за 

опоравак од повреде или болести; за случај прекида уговора са играчем и 

исписивања играча из чланства клуба доказ о прекиду уговора и исписни-

цу.

Члан 68.

Играчи који учествују у такмичењу Супер лиге морају да прођу лекар-

ски преглед ради утврђивања способности за игру и морају бити оглашени 

за способне. Клуб је дужан да приликом доставе А и Б листе за лиценци-

рање Заједници такође достави потврду у извршеном лекарском прегледу 

за играче који се налазе на наведеним листама оверену од стране меди-

цинске установе и лекара који је извршио преглед. 

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 

(четири) месеца за играче млађе од 17 година.

Лекарски преглед мора бити унесен и у легитимацију играча. Изузетно, 

извршени лекарски преглед играча може да се докаже и потврдом која је 

издата на основу званичног регистра о извршеном лекарском прегледу.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекар-

ски преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара 

забрањено играње, или се налази на боловању, као и играч коме лекарски 

преглед није убележен у легитимацију или Заједници и делегату утакмице 
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није стављена на увид званична потврда о извршеном лекарском прегле-

ду, не може наступати на јавној утакмици и делегат утакмице ће таквом 

играчу забранити наступ сагласно члану 45. Правилника о фудбалским 

такмичењима.

Члан 69.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се на-

лазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због 

добијених јавних опомена.

Клубови који учествују у Супер лиги имају право да замене три играча 

током целог периода трајања утакмице. Свака промена играча може да се 

изврши само једанпут у току утакмице, по претходном пријављивању за-

мене судији и обављању формалности везаних са уписивање у записник 

имена и презимена нових играча који су ушли у игру.

IX – ОПОМЕНЕ

Члан 70.

Играч, који на утакмицама Супер лиге добије опомену (жути картон) 

аутоматски ће без права бирања бити кажњен:

• после четврте опомене - забрана играња на 1 утакмици,

• после осме опомене - забрана играње на 1 утакмици,

• после сваке наредне друге опомене (десете, дванаесте итд.) - за-

брана играње на 1 утакмици.
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Ако током једне утакмице Супер лиге најмање пет играча једне екипе 

клуба добије опомене (жути картон) или буду искључени из игре (црвени 

картон), клуб ће бити аутоматски кажњен финансијском казном у складу са 

Дисциплинским правилником ФСС.

Опомене се посебно рачунају у такмичењу за Супер лигу а посебно за 

друге такмичарске лиге и Куп Србије.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону. 

Члан 71.

У случају да играч клуба који учествује у другим домаћим и страним 

такмичењима пређе у клуб Супер лиге, опомене изречене у тим такми-

чењима се не преносе у такмичењу Супер лиге сем евентуалних суспен-

зија изречених од стране надлежних органа и казни забрана играња (цр-

вени картони). 

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се на-

лазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због 

добијених јавних опомена. 

Члан 72.

Аутоматска забрана играња са последње првенствене утакмице из 

претходне такмичарске сезоне због добијених опомена (жутих картона) не 

преноси се у наредну такмичарску сезону, сем евентуалних суспензија 

изречених од стране надлежних органа и казни забрана играња (црвени 

картони).
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Члан 73.

Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен 

због добијања друге опомене, играч се дисциплински кажњава због искљу-

чења, а  опомене се не евидентирају. 

Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп утакмице 

играч није издржао ако је његов тим утакмицу предао без борбе (парфор-

фе), као и ако није наступио на утакмици која је прекинута пре истека 

најмање 80% времена које је Правилником о фудбалским такмичењима 

предвиђено за ту утакмицу. 

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (парфорфе) или је утак-

мица поништена и одређено њено поновно одигравање, издржао је ауто-

матску казну забране играња једне првенствене или куп утакмице.

Члан 74.

Сваки клуб је у потпуности одговоран за права својих играча на игру 

као и за евиденцију жутих и црвених картона.

Финансијске дисциплинске казне због жутих и црвених картона од-

бијају се преко Заједнице компензацијом од средстава која припадају клу-

бовима.

X -  ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ

Члан 75.

За сваку првенствену утакмицу Директор лиге одређује делегата који 

заступа руководство ФСС и има врховни надзор на утакмици, оцењује 
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укупну организацију утакмице, рад свих службених лица и одлучује о спро-

вођењу мера за несеметано одигравање утакмице.

Делегат је дужан да дође на стадион на коме се одиграва утакмица 90 

минута пре почетка утакмице, а за утакмице високог ризика 120 минута 

пре почетка утакмице.

Члан 76.

Клуб домаћин је дужан да делегату обезбеди најбоље место у ВИП 

ложи или кабини поред терена одакле ће делегат посматрати утакмицу.

Члан 77.
Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини одмах 

по завршеној утакмици у присуству овлашћених представника клубова.

Делегат је такође дужан да попуни образац фер-плеја.

Записник са утакмице делегат доставља одмах после утакмице, а свој 

извештај у два примерка доставља Директору лиге најкасније у року од 48 

часова након одигране утакмице.

Уколико је потребно, Директор лиге може да затражи додатне писмене 

извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити 4. 

(четврти) судија утакмице.

Члан 78.
Извршни одбор ФСС доноси Упутство о дужностима и правима деле-

гата.
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XI – СУДИЈЕ

Члан 79.
За све утакмице, судије одређује Судијска комисија ФСС.

Судија је обавезан да дође на стадион 90 минута пре почетка утакми-

це и успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лици-

ма на утакмици.

Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листи 

судија за суђење утакмица Супер лиге или судије које одреди Судијска 

комисија ФСС.

Члан 80.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на утакмицу у 

одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити први додатни 

судија, а његову дужност преузима четврти судија.

Ако на утакмицу дође судија а не дође један од помоћника, четврти 

или додатни судија ће обавити дужност помоћног судије.

Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли или 

наступе други разлози због којих не може да настави суђење, дужност 

судије преузима први додатни судија.

Члан 81.

Судија заједно са делегатом и другим службеним лицима врши пре-

глед терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби за-

хтева да се исте отклоне до почетка утакмице.
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Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје при-

медбе и да записник овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о опо-

менутим и искљученим играчима и да тај извештај овери потписом.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву против 

играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за прекршаје 

извршене пре, за време и после утакмице.

Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку 

утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице дођу до деле-

гата ради саслушања.

Члан 82.

Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог 

што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен да води 

утакмицу.

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету 

одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу 

одмах по доношењу такве одлуке.

XII - ЖАЛБЕ

Члан 83.

Жалбе на утакмице подносе се Директору лиге, који их решава у пр-

вом степену.
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Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од 

дана одигравања утакмице, са образложењем у два примерка, доказом о 

уплаћеној такси, и свим потребним доказима.

Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се у 

скраћеном року од 24 часа од дана одигравања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни праз-

ник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 84.
Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФСС. Свака измена 

такси биће објављена у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

На време недостављене жалбе, необразложене, нетаксиране или не-

довољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак, већ ће бити одба-

чене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум поштанског 

жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непосред-

ној предаји жалбе.

Члан 85.

Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 8 дана од 

дана пријема жалбе, односно 3 дана за скраћени поступак.

Члан 86.
Жалба на одлуку Директора лиге подноси се Комисији за жалбе којој 

је Извршни одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: другостепе-

ни такмичарски орган).
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Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

Изузетно за утакмице последња два кола, рок за улагање жалби се 

скраћује и то у првом степену на 24 часа по одиграној утакмици и другом 

степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

Другостепени огран дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема 

жалбе донесе другостепену одлуку.

У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року о 3 (три) дана 

сматраће се да жалба није усвојена, а подносилац жалбе има право да 

поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника ФСС.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана по истеку рока из прет-

ходног става овог члана. 

Остале одредбе о жалбама које нису предвиђене овим Пропозицијама 

решавају се према Правилнику о такмичењу.

XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 87.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистра-

цију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се 

региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Директор лиге, најкасније у року од 30 

(тридесет) дана од дана њиховог одигравања.
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У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, односно до извр-

шења те одлуке. Једном регистрована утакмица не може бити поништена 

од стране Директора лиге, ако је одлука постала правоснажна или је у 

другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку по чл. од 

67. до 71. Правилника о фудбалским такмичењима.

XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 88.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, 

функционери, судије, стручни и технички руководиоци у овом такмичењу, 

одлучује Дисциплинска комисија ФСС. 

XV - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

Приходе са првенствених утакмица Супер лиге убирају клубови-до-

маћини.

У случају одигравања нове првенствене утакмице, укупан приход са те 

утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, 

судија и делегата дели се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу подми-

рити укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клубови 

заједнички сносе дефицит.
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Члан 90.

На свим  утакмицама Супер лиге продају се улазнице које самостално 

штампају клубови сходно условима према којим су добили сертификат и 

лиценцу (укупан број гледалаца, нумерисање места, одвојена трибина-

сектор за гостујуће навијаче). 

Клуб домаћин је дужан да за навијаче гостујућег тима обезбеди мини-

мум 5% од укупног капацитета стадиона у посебном сектору.

Цене улазница морају бити исте за навијаче домаћег и гостујућег тима. 

Уколико је улаз на стадион бесплатан односи се и на гостујуће навијаче.

 Уколико клуб домаћин одлучи да дозволи гледаоцима бесплатан ула-

зак на стадион за поједину утакмицу, у том случају и даље постоји обавеза 

штампања улазница са свим неопходним подацима које улазнице уоби-

чајено садрже и преузимања истих на благајнама стадиона.

Непоштовање одредби наведених у овом члану повлачи дисциплинску 

одговорност клуба домаћина као организатора утакмице.

Члан 91.

Све првенствене утакмице Супер лиге подлежу обавезном плаћању 

следећих доприноса и трошкова које се врши преко Заједнице:

• судијама - путне трошкове, боравак и надокнаду трошкова суђења 

коју одређује Извршни одбор ФС Србије.

• делегату утакмице, специјалном контролору за безбедност такође 

преко Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије. 
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Сви доприноси и трошкови из ових Пропозиција плаћају се судијама, 

делегату и специјалном контролору за безбедност након достављања ком-

плетне финансијске документације Заједници.

XVI - ТВ ПРЕНОСИ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 92.

Утакмице у такмичењу клубова Супер лиге могу се директно (непо-

средно) преносити путем телевизије на основу уговора Заједнице, спонзо-

ра и телевизије.

Директор лиге усклађује и прави распоред ТВ преноса у договору са 

субјектом који има лиценцу главног емитера.

Права спонзора такмичења у Супер лиги, права Заједнице као и права 

и обавезе клубова у области маркетинга дефинишу се посебним уговори-

ма и одлукама Извршног одбора Заједнице.

Права субјеката овлашћених да врше пренос утакмица Супер лиге, 

стандардне принципе којима се регулише рад медија на стадионима као и 

техничко-продукцијске услове неопходне за обављање преноса од стране 

субјеката који имају лиценцу главног емитера за време такмичења у Супер 

лиги дефинишу се посебним документима закљученим између Заједнице 

и субјеката овлашћених да врше пренос.

Остали субјекти који немају права на ТВ пренос нису овлашћени да 

врше било какве телевизијске преносе или да региструју или репродукују 

снимке са утакмица Супер лиге без добијања сагласности Заједнице.
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Клубови који учествују на такмичењима Супер лиге обавезни су да 

доставе одређен број карата спонзорима такмичења  Супер лиге сходно 

договору из уговора које је у име клубова потписала Заједница.

XVII – МЕДИЈИ

Члан 93.
Представник Заједнице или главног емитера у договору са организато-

ром утакмице може да одреди место за давање кратких изјава на самом 

терену за игру. Такве изјаве могу да се дају на одређеном за то месту пре 

утакмице, по завршетку првог полувремена као и по завршетку утакмице. 

Ниједан представник медија не може да уђе на терен пре, у току и 

после  утакмице, изузев оператера са ручним камерама за снимање оба 

тима пред почетак утакмице и до два оператера са камерама после утак-

мице. Није дозвољена присуство камера у тунелима и свлачионицама иг-

рача, изузев субјеката који за то имају дозволу Заједнице.

Само одређени број фоторепортера, оператера камера и екипе теле-

визијске продукције може да ради у зони између терена и места за гледа-

оце – при том сви морају да имају ознаке у складу са инструкцијама Зајед-

нице као и акредитацију за приступ терену.

Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве броје-

ве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са 

предње и задње стране преко одела за време утакмице.

Приликом давања изјава на местима које је одредила Заједница као и 

приликом конференције за штампу у позадини увек морају да се виде ис-

кључиво спонзорски панои.
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Члан 94.

Најкасније 20 минута по завршетку утакмице одржава се конферен-

ција за штампу. Главни тренери сваког тима обавезни су да учествују на 

конференцији. Домаћин утакмице одговоран је за адекватно припремање 

техничке инфраструктуре неопходне за обављање конференције за штам-

пу.

По завршетку утакмице само акредитовани представници медија овла-

шћени су да узимају изјаве у микс зони, која мора да се налази између 

свлачионица играча и изласка за аутобус. Ова зона мора да буде доступна 

искључиво тренерима, играчима као и представницима медија и мора да 

омогући комфорно давање изјава.

Члан 95.

Акредитације за новинаре као и сниматеље на утакмици издаје клуб 

домаћин. Заједница је такође овлашћена да врши акредитацију представ-

ника медија за целу сезону у складу са посебно потписаним споразумима 

са удружењима новинара.

Клуб домаћин утакмице је дужан да обезбеди и строго контролише 

улазак и присуство у новинарским ложама само акредитованим новинари-

ма. Свако присуство лица која нису акредитована повлачи дисциплинску 

одговорност клуба домаћина.

Члан 96.

Ниједан представник штампе или радија није овлашћен да се задржа-

ва у зони између терена за игру и трибина на стадиону. Ограничен и адек-
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ватно обележен број фоторепортера као и ТВ екипе може да буде на тере-

ну, али само и искључиво у зони коју је за то одредила Заједница или клуб 

домаћин утакмице. 

Ниједно лице које се налази на поред терена за игру не може да 

заклања било које рекламне материјале, а посебно не може да се налази 

испред првог реда реклама. 

Фоторепортери могу да промене место само током прекида утакмице.

Члан 97.
Акредитације за интернет редакције могу да буду одобрене само под 

условом, да представници тих редакције не приказују уживо звучне мате-

ријале и/или визуалне (ово се такође односи на конференцију за штампу 

као и на давање изјава у микс зони), што значи да се они ограничавају 

искључиво на текстуалну верзију. 

Снимци које ураде акредитовани фотографи и сниматељи, могу да се 

објаве на интернет страницама само као непокретне слике, нигде као 

филм или као интернет видео стриминг.

Заједница и клуб домаћин су овлашћени да контролишу присуство 

представника медија на стадиону за време утакмице и забраниће улазак 

неакредитованом телевизијском, радио или интернет репортеру, а такође 

и неовлашћеним телевизијским и радио станицама и другим неакредито-

ваним представницима медија.

Члан 98.

Представници медија дужни су да се понашају на следећи начин::
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• размештај опреме и представника медија на терену за игру мора да 

буде такав да не угрожава безбедност играча и судија. Камере треба да 

буду удаљене 4 метра од бочне линије иза рекламних трака. На игралишту 

не могу да се налазе камере, каблови и телевизијска екипа;

• представници медија и њихова опрема не могу ни у ком случају да 

ометају видљивост и могућност кретања судија играча и тренера;

• представници медија не треба ни на који начин да смањују видљи-

вост гледалаца. Телевизијске камере и апарати не треба да снимају гле-

даоце  на начин који би их иритирао;

• медији морају да респектују потребе играча и тренера. Изјаве могу 

да се узимају само у за то одређеним зонама;

• сви представници медија морају да респектују потребе представни-

ка других редакција;

• представници медија морају да носе адекватне ознаке и не смеју 

имати било какве амблеме, шалове, мајице, који би асоцирали на симпа-

тије према једном од тимова који учествују на такмичењима које организује 

Заједница.

У случају кршења одредби из става 1. овог члана од стране појединих 

представника медиј, Заједница може донети одлуку о одузимању акреди-

тације.

XVIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99.
Утакмице у такмичењу  Супер лиге  могу се играти на стадионима који 

у свему одговарају Правилима фудбалске игре и који испуњавају инфра-
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структурне критеријуме из Правилника о лиценцирању клубова за такми-

чење у Супер Лиги.

Уколико у току такмичења наступе околности због којих клуб не може 

играти утакмице на свом стадиону, може уз писмену дозволу Директора 

лиге своје утакмице као домаћин играти на стадиону који испуњава крите-

ријуме из предходног става.

Члан 100.

Свака првенствена утакмица Супер лиге обавезно се игра са лоптом, 

која у свему мора да одговара прописима Правила фудбалске игре, а за 

коју се определи Заједница. У случају да се утакмица игра на терену који 

је покривен снегом, лопта мора да буде у другој боји изузев беле.

Члан 101.

Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба-домаћина коју овај 

мора да пријави такмичарском органу.

Клубови су обавезни да припреме по два комплета дресова (главни и 

резервни) за сваку утакмицу. 

Клуб-домаћин је дужан да наступи на утакмици у основној боји дресо-

ва.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих иг-

рача и судије.

Клуб може наступити само у опреми коју је пријавио пре почетка 

такмичења или у комбинацији боја опреме коју је пријавио.
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Клубови који се такмиче у Супер лиги дужни су да Директору лиге до-

ставе боје дресова (две играчке и две голманске гарнитуре), најкасније на 

20 дана пре почетка такмичења.

Члан 102.
Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају да 

имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - контрастне 

у односу на боју дреса, прописане величине (35 x 25 цм), дебљине линије 

5 цм, и исте бројеве величине 10-15 цм на доњем делу једне ногавице 

гаћица. Бројеви на дресовима и гаћицама морају се слагати са бројевима 

у записнику утакмице. Изнад бројева на дресовима могу се исписати се 

презимена играча словима максималне величине 7,5 цм и на рукаву дреса 

амблем лиге.  

Такође екипе могу носити на предњој страни дреса лого спонзора као 

и на полеђини испод броја.

Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (аплицира-

ни) на посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на дрес.

Члан 103.
Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Супер лиги доставе у 

термину и формату који захтева Заједница фотографије свих званичних 

комплета дресова (мајице, шортсеви, штуцне, укључујући и дрес голмана).

Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Супер лиги у термину 

који одреди Заједница доставе слике и статистичке податке о својим игра-

чима и тренерима, информације о историји клуба као и слике стадиона 

који користи клуб, а такође и друге информације које захтева Заједница за 

промотивне сврхе.
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Члан 104.

Клубови који учествују у такмичењу су  обавезни су да обезбеде до-

вољан број најбољих места за:

• званичне представнике организатора такмичења, према захтеву 

Заједнице,

• званичне представнике ФСС (посматрач суђења/делегат на утакми-

ци), којима треба да обезбеде најбоље могуће услове за обављање дуж-

ности на утакмици,

• званичне представнике гостујућег клуба (најмање 10 места у ВИП 

ложи).

• да доставе пре почетка сваке такмичарске фазе 5 (пет) пропусница 

и/или идентификатора за званичне представнике организатора такмичења 

што им омогућава кретање по свим зонама стадиона клуба - организатора 

утакмице.

Члан 105.

Заливање терена мора бити завршено 60 минута пре почетка утакми-

це. Заливање терена пре почетка саме утакмице (10 до 15 минута) и у 

полувремену може се обавити али само уз сагласност судије и оба тима.

XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Пра-

вилника о фудбалским такмичењима ФСС и осталих прописа Фудбалског 

савеза Србије.
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Члан 107.

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и Одлуке о систему сталних 

такмичења за првенство фудбалских лига и надлежним органима за спро-

вођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени лист 

ФСС „Фудбал“, ванредни  број  9/2018), Одбор за хитна питања Фудбалског 

савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018.године, донеo je

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У 
ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Првенствено фудбалско такмичење Прве лиге организује се у складу 

са  Одлуком о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига 

и надлежним органима за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског 

савеза Србије (у даљем тексту: ФСС).

Прва лига Србије је јединствена и броји 16 клубова.

У такмичењу за првенство Прве лиге Србије у фудбалу учествују сле-

дећи клубови:

- 2 клуба која су заузела 15. и 16. место у такмичењу Супер лиге Ср-

бије, у такмичарској сезони 2017/2018.

- 10 клубова који су заузели позиције од 3. до 12. места у такмичењу 

Прве лиге „Србијa“ у  такмичарској сезони 2017/2018.
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- првопласирани клубови Српских лига, групе „Исток“, „Запад“, „Војво-

дина“ и „Београд“.

Члан 2.

Клубови који се такмиче у Првенству Прве лиге Србије дужни су сле-

деће:

• да поштују Правила фудбалске игре, која су дата у одговарајућој 

одлуци ФСС,

• да поштују универзалне принципе фер плеја и одредбе Одлуке о 

етичком кодексу чланова ФСС,

• да у такмичењу увек наступају са најјачим тимом и да се такмиче 

до последњег кола,  

• да поштују све важеће прописе ФСС и Заједнице фудбалских клу-

бова Супер  и Прве лиге Србије (у даљем тексту: Заједница), као и да 

поштују одлуке ФСС и Заједнице које су буде доносиле у вези Првенства,

• да ће поштовати све одлуке које током такмичења буду донете од 

стране Заједнице и ФСС,

• да сарађују са органима ФСС и Заједнице у представљању Првен-

ства у јавности, водећи рачуна да на било који начин не штете угледу ФСС 

и Заједнице,   

• да уколико своје утакмице као домаћини играју на терену од веш-

тачке траве, исти буде у складу са стандардима ФИФА у тој области и да 

за то поседују одговарајући сертификат,
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• да ће поштовати важећу регулативу и процедуру у случају допинг 

контроле на утакмицама, 

да присуствују свим свечаностима и промотивним активностима које 

закаже Заједница.

II - ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ

Члан 3.

У складу са одредбама члана 72. став 2. Статута ФС Србије, органи-

зацију и вођење такмичења у Првој лиги ФСС је поверио Заједници 

фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије (у даљем тексту: 

Заједница), а којим руководи Комесар лиге.  

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем тере-

ну и дужни су да се придржавају прописа у тој области и да се старају о 

успеху организације утакмице.

Члан 4.

Изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:

„Економска права“ означавају свако били групно или појединачно еко-

номско или медија право и могућност која је у вези са Првенством Прве 

лиге (укључујући без ограничења: сва медијска права, маркетиншка права 

и права на податке)

„Медијска права“ означавају сва права да се произведе, расподели и 

емитује било у линеарној или на захтев, уживо или одложено , у било којој 

познатој форми трансмисије (аналогно, дигитално, кабловски, сателитски), 
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било где у свету (укључујући без ограничења у свакој форми емитовања: 

телевизијски, радијски, безжично, жично, интернет), аудио-визуална услу-

га такмичења Првенства Прве лиге;

„Маркетинг права“ означавају сва права на промоцију, оглашавање и 

тржишни наступ  Првенства Прве лиге и сва права на економско ко-

ришћење свих огласних могућности Првенства Прве лиге укључујући, али 

не искључујући непоменуто као што су: огласне поруке-спонзорства, ли-

ценсирање, продаја производа и пласман производа, издаваштво, клађење 

и други познати или у будућности ново откривене форме оглашавања и 

маркетиншког коришћења могућности првенства Прве лиге; 

„Права на податке“ означавају права на економско искоришћавање 

статистике, резултата и свих осталих података у вези са Првенством Прве 

лиге; 

ФСС је искључиви власник економских права на Првенство Прве лиге. 

Учествовањем у Првенству Прве лиге клуб је дужан да поштује еко-

номска права Првенства Прве лиге. Клуб има право на маркетиншко иско-

ришћавање својих могућности на начин да не угрожава економска права 

ФСС и Заједнице. Свако коришћење економских права на Првенство Прве 

лиге од стране клуба мора да има претходну писану сагласност Заједнице 

и ФСС. 

Члан 5.

Заједница може да предложи промену назива такмичења за Прву лигу, 

о чему одлуку доноси надлежни орган ФСС.
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Заједница у назив такмичења може да укључи  назив главног спонзора 

такмичења Прве лиге или производ на који он укаже, без потребе да про-

мени ове пропозиције.

Промене из става 2. овог члана могу се вршити пред почетак јесењег, 

односно пролећног дела такмичења.

Члан 6.
Извршни одбор ФСС је дужан да током првенства, а према указаној 

потреби, као и на захтев клубова или предлог Комесара лиге, разматра 

питања у вези одвијања такмичења и регуларности и да по потреби пре-

дузима одговарајуће мере.

Извршни одбор ФСС најмање два пута годишње (на крају јесењег дела 

и по завршетку такмичења), разматра извештаје органа Заједнице о 

такмичењу у Првој лиги.

III - РАСПОРЕД

Члан 7.
Првенство Прве лиге одвија се у складу са Календаром такмичења. 

Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС, а распоред одигра-

вања утакмица доноси Комесар лиге.

Такмичење у Првој лиги одржава се у терминима које одреди Комесар 

лиге.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар лиге најкасније 30 

дана пре почетка јесењег, односно пролећног дела такмичарске године, 

према званичном календару ФСС.
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Члан 8.

За успостављање распореда такмичења такмичарски бројеви клубова 

бирају се полудиригованим жребом према Бергеровим таблицама.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, односно 

из места чија су седишта удаљена до 30 км, приликом жреба, односно 

извлачења такмичарских бројева, извршиће се такав распоред утакмица 

ових клубова како би се избегло да у истом колу ови клубови истовремено 

буду домаћини.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествују три или више клу-

бова, при одређивању такмичарских бројева, клубови се раздвајају тако 

да се обезбеди да у истом колу један буде гост, а други домаћин.

У оквиру распореда такмичења, а у циљу коришћења и оних термина 

који по званичном календару ФСС, нису предвиђени за првенствене утак-

мице, Комесар лиге може да одлучи да се и такви термини користе за 

поједина првенствена кола.

Члан 9.

У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Комесар 

лиге може да донесе одлуку да се једно или више првенствених кола или 

утакмица које одлучују о пласману у такмичење Супер лиге или прелазак 

у нижи ниво такмичења, играју истог дана и да почне у исто време, друго 

полувреме утакмице мора такође да почне у исто време. 

Првенствене утакмице које се играју у ноћним терминима, морају има-

ти јачину осветљења од минимум 1.400 лукса.
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Време почетка утакмица за свако коло утврђује Комесар лиге.

IV - НЕОДИГРАВАЊЕ, ПРЕКИД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 10.

У случају више силе (рестрикција електричне енергије и сл.) клуб до-

маћин, који је пријавио ноћну утакмицу, дужан је да одмах по наступању 

више силе, обавести Комесара лиге и гостујући клуб .

У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених околнос-

ти, утакмица се може одложити, а одложена утакмица ће се одиграти су-

традан, односно у другом термину који одреди Комесар лиге.

Ако је утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се 

нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енер-

гије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, или је прекинута 

због наступа дана жалости, одиграће се нова утакмица уколико је до пре-

кида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, а ако 

је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена одређеног за 

игру, регистроваће се постигнутим резултатом. 

Изузетно, у случају нестанка електричне енергије судија утакмице је 

дужан да сачека најмање 30 минута након чега у консултацији са делега-

том одлучује о наставку утакмице.

Члан 11.

Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих раз-

лога пре почетка или за време утакмице, а не ради се о случају „више 
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силе“, па судија одлучи да се утакмица не може играти или прекинута нас-

тавити, што мора бити констатовано у записнику, утакмица се региструје 

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

Члан 12.

Ако клуб даје четири или више играча у сениорску, олимпијску и младу 

националну селекцију ради одигравања утакмица, онда му се на његов 

захтев мора изменити распоред одигравања првенствених утакмица. Уко-

лико је у питању пријатељска утакмица, клуб мора пустити играча у складу 

са правилима ФИФА, или сходно одлуци ФСС али због тога не може одла-

гати утакмице сем када је утакмица у званичном међународном календару.

Комесар лиге може, пре одигравања првенствених утакмица, донети 

одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих разлога који 

су наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемије, 

саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице, немогућност да 

се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених 

утакмица или из других изненадних непредвиђених околности).

Члан 13.

Када се утакмица одлаже због изненадне болести играча (тровање, 

грип и сл), а не због спортских повреда играча, то се може учинити уколи-

ко је болесно најмање 7 стандардних играча (играчи који су одиграли 70% 

утакмица). Када Комесар лиге добије писмени захтев клуба за одлагање 

утакмице због болести играча са комплетном медицинском документа-

цијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, мишљење за опоровак тј. 

дужину боловања и сл.), затражиће од Медицинске комисије ФС Србије да 

донесе одлуку по овом питању а иста Комисија или лекар специјалиста 
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кога она ангажује, је дужна да пре доношења одлуке изврши одређене 

анализе, преглед болесника и сл.

Члан 14.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар лиге ће 

донети одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под условом 

да сваки клуб има најмање два слободна дана између одигравања две 

утакмице. 

Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти 

најкасније до завршетка јесењег дела првенства, а одложене утакмице 

пролећног дела првенства пре одигравања последњих кола која се на ос-

нову одлуке надлежног органа играју у исто време.

Члан 15.

Клуб који не наступи у новом термину утакмице, који одреди Комесар 

лиге, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утак-

мица се региструје по службеној дужности 3:0 (пар-форфе) у корист про-

тивника. Одлуку о регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 (пар-

форфе) доноси, по службеној дужности Комесар лиге.

Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин утакмице сносиће 

последице предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 16.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, 

укључујући и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, губи утакми-
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цу са 3:0 (пар-форфе), уколико до прекида његов противник није постигао 

бољи резултат, а одлуку доноси по службеној дужности Комесар лиге.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судије, 

нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искљу-

чени играч напусти терен и др, а утврди се да је за прекид утакмице крив 

један од клубова учесника, утакмица ће се регистровати са 3:0 (пар-фор-

фе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није постигнут 

бољи резултат. 

Члан 17.

Ако Комесар лиге утврди да за прекид игре није крив ни један од клу-

бова учесника, односно да су за прекид подједнако крива оба клуба, и да 

је организатор утакмице предузео све мере предвиђене одлуком надлеж-

ног такмичарског органа о организацији и обезбеђењу реда на утакмицама 

одређеног степена такмичења, надлежан такмичарски орган може одлучи-

ти да се одигра нова утакмица или прекинута региструје постигнутим ре-

зултатом.

Ако је одлуком надлежног органа одређено поновно одигравање утак-

мице, на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право 

наступа на дан одигравања поновљене утакмице. На поновљеној утакми-

ци немају право наступа играчи којима су под аутоматском казном забране 

играња због изречених опомена (жутих картона) и играчи који се налазе 

под казном суспензије било које врсте (црвени картон, временска суспен-

зија итд.). Опомене изречене на прекинутој утакмици се поништавају и не 

евидентирају, осим црвених картона. 
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Члан 18.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, 

надлежан дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и за-

бранити му одигравање утакмица на том стадиону или подручју за време 

вођења поступка.

V - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 19.

Такмичење у Првој лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: прелими-

нарна (30 кола) и финална (7 кола).

За сваку одиграну утакмицу у такмичењу добијају се бодови у завис-

ности од постигнутог резултата: 3 бода за победу; 1 бод за нерешени ре-

зултат; 0 бодова за изгубљену утакмицу

a) Прелиминарна фаза

Члан 20.
Сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, једну као до-

маћин, а другу као гост.

Успостављање табеле врши се према броју освојених бодова.

За успостављање табеле после појединих кола такмичења у току пре-

лиминарне фазе у случају да исти број бодова постигну два или више 

клубова, примењују се следећи принципи: 

• већа гол разлика између постигнутих и примљених голова;
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• ако је једнака гол разлика - већи број постигнутих голова.

Члан 21.
О редоследу клубова по завршетку прелиминарне фазе одлучују сле-

дећи принципи: 

У такмичењима за Прву лигу распоред клубова у табели од 1. до 16. 

места после одиграних 30 кола прелиминарне фазе одређује се према 

броју освојених бодова.

У случају да после прелиминарне фазе два или више клубова имају 

исти број бодова, о заузетом месту одлучују:

За два клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између та два клуба,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима УЕФА, да 

се голови дати у гостима рачунају „двоструко,” – боља гол разлика између 

постигнутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на свим 

утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ по-

сле прелиминарне фазе,
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• ако је и даље исто стање - жреб који ће извршити Комесар лиге на 

седници  Извршног одбора Заједнице.

За више од два Клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између тих клубова,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на утакми-

цама између тих клубова,  

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на свим 

утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ по-

сле прелиминарне фазе,

• ако је и даље исто стање, извлачење (жреб) које ће извршити Ко-

месар лиге на седници Извршног одбора Заједнице.

Члан 22.

После формирања табеле од 1. до 16. места по завршетку прелими-

нарне фазе, пре почетка финалне фазе клубовима ће бити призната поло-

вина добијених бодова у прелиминарној фази (на пример 48 бодова у 

прелиминарној фази = 24 бодa пре финалне фазе). У случају добијања 

непарног броја бодова у прелиминарној фази, клубовима ће бити призната 
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половина добијених бодова у прелиминарној фази са заокружењем на 

више за 0,5 бодова (на пример 49 бодова  у прелиминарној фази = 24,5 

бодова + 0,5 бодова = 25 бодова пре финалне фазе).

Члан 23.

По завршетку прелиминарне фазе клубови ће бити подељени у две 

групе: „A“ (Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут), у којима ће наступати следећи клу-

бови:

• група „А“  (Плеј оф): клубови од 1.-8. места после прелиминарне 

фазе,

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

фазе.

б) Финална фаза

Члан 24.

 Сваки клуб са осталим клубовима у својој групи игра једну утакмицу 

према следећој шеми, адекватно месту клуба на које се пласирао по завр-

шетку прелиминарне фазе:

        Група „А“ (Плеј оф):            Група „Б“ (Плеј аут):

 31 коло: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8               31 коло: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15

 32 коло: 4-1, 2-3, 6-7, 8-5  32 коло: 16-9, 13-12, 14-10, 15-11

 33 коло: 1-3, 5-7, 2-4, 6-8   33 коло: 9-13, 12-16, 10-15, 11-14
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 34 коло: 7-1, 3-5, 8-2, 4-6  34 коло: 12-9, 10-11, 14-15, 16-13

 35 коло: 1-5, 4-8, 2-7, 3-6  35 коло: 9-10, 11-12, 13-14, 15-16

 36 коло: 8-1, 5-4, 6-2, 7-3  36 коло: 15-9, 11-13, 16-10, 12-14

 37 коло: 1-6, 2-5, 3-8, 4-7  37 коло: 9-11, 13-15, 10-12, 14-16

Члан 25.

Клубовима ће по завршетку финалне фазе сабирањем бити признат 

број бодова добијених у финалној фази као и половина бодова добијених 

у прелиминарној фази у складу са принципима дефинисаним у Члану 22. 

У такмичењу Прве лиге редослед клубова у коначној табели после 

одигране финалне фазе одређује се према броју освојених бодова уз на-

знаку, да најниже пласирани клуб из Плеј оф-а на крају сезоне не може да 

буде испод 8. места, док најбоље пласирани клуб из Плеј аут-а на крају 

сезоне не може да буде изнад  9. места.

Члан 26.

 У случају да после прелиминарне фазе и поделе бодова у складу са 

принципима из Члана 22. на почетку, у току као и на крају финалне фазе 

приликом формирања табеле и утврђивање коначне табеле два или више 

клуба имају исти број бодова, о заузетом месту одлучују:

За два клуба:

• број остварених бодова у прелиминарној фази,
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• број остварених бодова на утакмицама између тих клубова, одигра-

ним у прелиминарној фази,

• ако је исти број бодова - боља гол разлика на утакмицама између 

тих клубова, одиграним у прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима УЕФЕ, да 

се голови дати у гостима рачунају „двоструко,” - повољнија разлика између 

постигнутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова, оди-

граним у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у целом циклусу такмичења у Првој лиги,

• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на свим 

утакмицама у целом циклусу такмичења у Првој лиги,

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ у 

целој сезони у Првој лиги, 

• ако је и даље исто стање – ако су два Клуба са истим бројем бодо-

ва на првом и другом месту у табели такмичења за Прву лигу, на другом и 

трећем месту у табели такмичења за Прву лигу а такође и клубови чији 

пласман одлучује о учешћу у утакмицама баража или испадању, орга-

низује се баражна утакмица на неутралном терену, који одреди Заједница. 

У случају нерешеног резултата у регуларном времену одиграће се проду-

жеци 2 x 15 минута, а у случају да и даље остане нерешен резултат судија 

ће пресудити извођење пенала према важећим прописима.

За више од два клуба:
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• број остварених бодова у прелиминарној фази,

• број остварених бодова на утакмицама између тих клубова, одигра-

них у прелиминарној фази,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на утакмицама између тих клубова одиграним у прели-

минарној фази,

• ако је једнак број бодова - боља гол разлика између постигнутих и 

примљених голова на свим утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама 

у целом циклусу такмичења у Првој лиги,

• ако је и даље исто стање већи број постигнутих голова на свим 

утакмицама у целом циклусу такмичења у Првој лиги, 

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ у 

целој сезони у Првој лиги,

• ако је и даље исто стање – извлачење (жреб) које ће извршити Ко-

месар лиге на седници Извршног одбора Заједнице.

Коначну табелу - такмичење верификује Комесар лиге, а усваја Из-

вршни одбор Заједнице. 

Члан 27.

Клуб који освоји прво место у такмичењу Прве лиге осваја титулу Пр-

вака Прве лиге Србије, и остварује пласман у Супер лигу Србије.
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Клуб који освоји друго место у такмичењу Прве лиге остварује пласман 

у Супер лигу Србије.

Клубови који освоје треће, четврто, пето и шесто место у такмичењу 

Прве лиге остварују пласман у бараж Прве лиге који је ближе одређен 

Упутством о доигравању-баражу Прве лиге Србије.

Клуб победник баража Прве лиге играће две баражне утакмице са 14. 

пласираним клубом из Супер лиге а победник овог баража учествоваће у 

такмичењу Супер лиге у наредној сезони.

Члан 28.
Клубови, који на крају такмичења у Првој лиги Србије освоје 13, 14, 15. 

и 16. место на табели, прелазе у Републичке лиге и постају чланови од-

ређене групе републичке лиге фудбалског савеза-региона, чији су ти клу-

бови чланови, по територијалном принципу.

Клубови који освоје 1. и 2. место у Првој лиги Србије учествоваће у 

следећој сезони у такмичењу Супер лиге под условом да су од надлежних 

органа ФСС добили лиценцу за такмичење у Супер лиги.

Уместо клуба који није добио лиценцу, а остварио је спортски успех на 

основу којег је могао да учествује у такмичењу Супер лиге, право учешћа 

стиче следећи најбоље пласирани клуб Прве лиге „Србија“, који је добио 

лиценцу.

Члан 29.
Клуб који пре почетка или током такмичења у Првој лиги одустане од 

даљег учествовања, у наредном циклусу такмичења биће премештен за 
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два ранга нижи степен такмичења или у најнижи степен такмичења уз при-

мену одговарајућих одредби из Дисциплинског правилника ФСС.

Клуб који у току такмичења у Првој лиге не одигра својом кривицом 

две планиране утакмице наћи ће се на последњем месту на табели или 

после прелиминарне фазе и/или после финалне фазе, аутоматски ће бити 

елиминисан из Прве лиге и, независно од финансијских санкција, биће 

премештен за два ранга нижи степен такмичења или у најнижи степен 

такмичења уз примену одговарајућих Дисциплинских прописа. 

Резултати клуба који је иступио из такмичења у Првој лиги у току 

такмичарске сезоне решаваће се на следећи начин:

• Уколико клуб иступи у току прелиминарне фазе сви постигнути ре-

зултати се бришу.

• Уколико клуб иступи у току финалне фазе сви постигнути резултати 

у прелиминарној фази остају на снази а сви резултати из финалне фазе се 

бришу.

Члан 30.

Суспендован тим, не може наступити на јавној утакмици све док траје 

суспензија.

Све утакмице за време суспензије изречене због неизвршавања пра-

воснажних одлука надлежних органа или неизвршавања неспорних обаве-

за насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног такми-

чења, регистроваће се са 3:0 (пар форфе) у корист противника.
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Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због сус-

пензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потреб-

не за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регис-

тровати све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне одлу-

ке, клуб је дужан да одигра утакмице према распореду такмичарског орган.

Члан 31.

Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) место 

(места) у Првој лиги због одустајања клуба (клубова), одлуку о попуња-

вању слободног (слободних) места у Првој лиги доноси посебном одлуком 

Извршни одбор ФС Србије, водећи рачуна о интересима развоја фудбал-

ског спорта у Србији, с тим да поседњепласирани клуб због очувања 

спортског интереса такмичења обавезно испада из Прве лиге. 

Члан 32.

Заједница на крају сваке сезоне уручује посебна признања за остваре-

не спортске резултате и то:

Клуб који освоји прво место у такмичењу Прве лиге добија пехар који 

је установила Заједница, који се уручује прваку и који остаје клубу у трај-

ном власништву. 

Клуб који освоји друго место у такмичењу Прве лиге добија пехар који 

је установила Заједница, који се уручује клубу који се пласирао у Супер 

лигу као другопласирани и који остаје клубу у трајном власништву.
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Члан 33.

Пехар се клубу-прваку и другопласираном клубу предаје на утакмици 

по избору клуба, након усвајања званичне табеле првенства. Изузетно, 

пехар се може предати и пре завршетка такмичарске сезоне - прваку чији 

је пласман известан и пре усвајања коначне табеле. Уколико након уру-

чења пехара пре завршетка такмичарске сезоне наступе околности које 

утичу на распоред клубова на табели (дисциплинска казна и сл.), клуб 

коме је пехар уручен дужан је да исти врати одмах по захтеву Заједнице. 

Члан 34.

Најбоље пласираној екипи на табели фер плеја уручује се трофеј за 

фер плеј. 

Најбољем стрелцу Прве лиге уручује се пехар. 

Играчи клуба преузимају трофеј у званичним дресовима.

Клубови су дужни да обезбеде, да играчи и тренери клуба, који на 

крају такмичења освоје наведене награде буду присутни на званичним 

свечаностима приликом уручивања награда на месту и у време које одре-

ди Заједница.

VI - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА

Члан 35.

Клубови су дужни да се приликом организације утакмица придржавају 

важећих фудбалских прописа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједнице.
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Утакмице организују клубови домаћини. Сваки клуб одлази на утакми-

цу о сопственом трошку.

Члан 36.

Утакмице у такмичењу Прве лиге могу се играти само на стадионима 

који имају дозволу од стране надлежних органа ФСС за такмичење у Првој 

лиги. Клуб је у потпуности одговоран за припрему стадиона за првенстве-

не утакмице. Клуб, који није испунио ту обавезу и чијом кривицом није 

дошло до одигравања утакмице због неусловности стадиона, сноси одго-

варајуће последице предвиђене прописима ФСС и покрива противничком 

клубу све трошкове везане за долазак на неодиграну утакмицу.

Клубови су одговорни за понашање својих играча, представника, чла-

нова, навијача и других лица који имају било коју функцију на утакмици са 

њихове стране.

Члан 37.

За утакмице у такмичењу Прве лиге које су проглашене као утакмице 

тзв. „високог ризика“, обавезно је одржавање састанка на коме ће се раз-

матрати сви организационо-техничка и безбедносна питања везана за 

конкретну утакмицу. 

Састанак се одржава на дан утакмице у преподневним часовима, коме 

обавезно председава делегат утакмице. Поред представника оба клуба 

(обавезно присуство комесара за безбедност), састанку присуствују и ко-

месари за безбедност ФСС и Заједнице, представници полиције, ватро-

гасне службе, медицинске службе и директор стадиона. 
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Основна сврха састанка је да се размене све информације које могу 

бити од користи за успешно организовање утакмице и да уколико постоје 

одређени проблеми, пронађе начин да се они превазиђу. Нарочиту пажњу 

треба обратити на стриктну примену одредби из прописа који регулишу 

питања безбедности и сигурности на стадиону (Закон о спречавању на-

сиља и недоличног понашања на спортским приредбама и Правилник о 

безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама ФСС.

Члан 38.

Клуб домаћин организатор утакмице дужан је да обезбеди да у ложа-

ма на стадиону а посебно у ВИП ложи дозволи улазак само адекватно 

одевеним лицима и може забранити улазак лицима која нису пристојно 

одевена, као и да понашање присутних лица буде културно и у складу са 

спортским и фер плеј принципима. Клубови су одговорни за понашање 

својих представника у ложама стадиона. Свако кршење ове одредбе пов-

лачи дисциплинску одговорност клуба.

Члан 39.

Сваки клуб мора да закључи полису осигурања о сопственом трошку 

која покрива све опасности везане са учествовањем у такмичењу Прве 

лиге (осигурање посетилаца и учесника, имовине итд.) у складу са зако-

ном и прописима ФСС.

Члан 40.

Првенствене утакмице 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.
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Травната подлога на терену мора да буде квалитетна, а висина траве 

не сме прелазити 30мм и мора бити исте висине на свим деловима тере-

на.

Утакмице са могу играти на теренима са вештачком подлогом, под 

условом да иста одговара ФИФА препорученом  „2 стар“ стандарду, тј. 

„Квалитативном концепту  ФИФА – Приручник о методама тестирања и 

захтевима за вештачке фудбалске подлоге.

Члан 41.

Фудбалске утакмице не могу да се одигравају на стадионима који су 

затворени или суспендовани на основу одлуке надлежних органа ФСС и 

Заједнице. 

Члан 42.

По утврђивању термина утакмица домаћини су обавезни да неодлож-

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

страни и администрацији Заједнице информацију о бојама дресова, у који-

ма ће њихова екипа да наступи. 

Утакмице морају да се одигравају у термину и у време које одреди 

Комесар лиге изузев термина који произилазе из прописа ФИФА и термина 

који произилазе из прописа УЕФА.

Комесар лиге у договору са субјектом који има лиценцу емитера ТВ 

права може да одреди одигравање утакмице другог дана или сата.

Комесар лиге може да одреди одигравање утакмица Прве лиге у истом 

термину и у исто време.
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Члан 43.

Клубу који одбије да одигра утакмицу у термину који је одредио Коме-

сар лиге или не спроведе све потребне мере за њено одигравање, сно-

сиће одговарајуће дисциплинске последице.

Члан 44.

Клубови су дужни да буду на стадиону најкасније 75 минута пре почет-

ка утакмице.

Клубови су дужни да се стриктно придржавају сатнице почетка утакми-

це и наставка утакмице после полувремена.

Члан 45.

За време одигравања првенствених утакмица  поред терена у заштит-

ним кабинама поред 7 (седам) резервних играча, седе и 6 (службених ли-

ца), од којих један мора бити лекар, и то:

а) лиценцирани представник клуба,

б) лиценцирани тренер;

ц) лиценцирани помоћни тренер (2) у спортској опреми са амблемом 

свог клуба;

д) лекар клуба

е) физиотерапеут-масер у спортској опреми са видљивим амблемом 

клуба.
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На додатној-техничкој клупи, која мора бити удаљена 5м од клупе за 

резервне играче, могу бити присутна следећа лица (највише 5): тренер 

статистичар, тренер голмана, економ, физиотерапеут и кондициони тре-

нер.

Пушење, укључујући и електронске цигарете, техничкој зони је 

забрањено и значи кршење ових пропозиција.

Члан 46.

Екипе клубова могу да воде само тренери који имају важећу тренерску 

лиценцу УЕФА „ПРО“ у складу са посебним прописима ФСС о тренерским 

лиценцама. Нарушавање наведене одредбе повлачи примену дисциплин-

ских казни дефинисаних посебним прописима ФСС.

Екипе клубова не могу водити тренери који се налазе по било каквом 

казном суспензије изреченом од стране надлежних органа ФСС или Зајед-

нице. Суспендовани тренер пре, за време и по завршетку утакмице не сме 

боравити у рестриктивном простору стадиона на коме се игра утакмица. 

Утакмицу може посматрати само са трибина, а током утакмице не сме ко-

муницирати са члановима стручног штаба свог тима и играчима. Кршење 

ове одредбе подлеже казни у складу са Дисциплинским правилником 

ФСС.

Члан 47.

Пре почетка утакмице након изласка на терен играчи оба тима поздра-

вљају се са судијама и међусобно, стиском руке после завршетка проце-

дуре приказивања тимова. Гостујућа екипа поздравља се најпре са судија-
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ма, а после, пролазећи уздуж поздравља се са играчима тима домаћина. 

По завршетку процедуре судије одлазе на своја места.

Члан 48.

За време утакмице резервни играчи могу да напусте техничку зону и 

да се загревају. На састанку у погодном времену пре почетка утакмице, 

судија са капитенима екипа треба да дефинише на којем то месту могу да 

раде и колико играча једног тима може да се загрева истовремено. У за-

гревању може да учествује само један од тренера, уколико је уписан за 

записник утакмице. Такође на наведеном састанку између судија и капите-

на утврђују се и боје дресова голмана екипа као и остали детаљи.

Члан 49.

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

сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме терена за игру.

Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, делегата 

утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то 60 минута пре почетка 

утакмице. Изузетно, преглед може да буде извршен и раније.

Члан 50.

Клуб-домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење 

личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за време одигравања 

утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице, одговарајућим 

превозним средством.
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За одржавање реда и безбедности на објекту пре, за време и после 

утакмице одговоран је клуб домаћин. Клуб који организује утакмицу обаве-

зан је до створи безбедне услове на стадиону и на игралишту.

Члан 51.

Клуб који организује  утакмицу, осим стварања услова за безбедност 

на трибинама и на терену стадиона обавезан је нарочито да:

• изврши видео надзор стадиона,

• ангажује одговарајући службе за одржавање реда,

• да обезбеди услуге спикера,

• да обезбеди неопходне услове за потребе гледалаца (санитарне 

чворове, гардеробе, угоститељске пунктове),

• да на стадиону током утакмице обавезно буду истакнуте заставе 

Републике Србије и ФСС,

• обезбеди санитетску и медицинску помоћ и створи услове за анти-

допинг контролу играча,

• обезбеди специјално издвојена места  за руководство тимова и 

резервних играча,

• обезбеди одговарајуће услове за пренос који треба да врше 

субјекти који имају лиценцу главног емитера, укључујући техничко - про-

дукцијске услове дефинисане посебним уговором између Заједнице и 

субјекта који има лиценцу главног емитера,
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• обезбеди издвојени сектор за представнике медија у који могу ући 

само новинари са уредно издатим акредитацијама и омогући им ко-

ришћење средстава комуникације, у првом реду интернет конекцију (бе-

жични или кабловски).

Члан 52.

Клубови се обавезују да:

• обезбеде спортски објекат пре, за време и после утакмица,

• да строго воде рачуна о забрани употребе пиротехничких средста-

ва, ласера и других светлосних апарата, забрани истицања застава и 

транспарената увредљивог и недозвољеног садржаја као и да настоје да 

спрече вулгарне узвике са трибина,

• да званични спикер на стадиону има спремљен текст у случају пре-

дузимања мера предвиђених у Упутству за „три корака“.

Члан 53.

За сва додатна збивања и свечаности планирана пре утакмице, у по-

лувремену или после утакмице, као и за коришћење амблема, парола и 

транспарента пре утакмице, у полувремену или после утакмице, сваки пут 

је неопходно добијање сагласности Комесара лиге и делегата утакмице.

Члан 54.

Часовници на стадионима који мере време утакмице могу да се кори-

сте под условом да се заустављају на 45 и 90 минута.
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Члан 55.

Током утакмице резултати других утакмица могу се приказивати на 

семафору/великом екрану. Симултани пренос утакмице дозвољен је на 

великим екранима – видео семафорима.

Одложени снимци утакмице која је у току, могу се преносити на вели-

ком екрану унутар стадиона, под условом да клуб домаћин обезбеди да 

такав снимак може емитовати саамо ако је лопта ван игре или током паузе 

између два полувремена, као и да то не укључује приказе који би могли 

следеће:

 а) да имају утицај на играње утакмице,

 б) могу се сматрати као контраверзни, уколико могу да охрабре или 

изазову било какав облик нереда у публици,

 в) да приказују било какав јавни неред, грађанску непослушност 

или било какав комерцијални и/или увредљив материјал унутар публике 

или на терену,

 г) да се сматрају за критику, подривање или штете репутацији, ста-

ву или овлашћењу било ког играча, званичника утакмице или бијо које 

треће стране на стадиону (укључујући без ограничења било које приказе 

који имају за циљ да наглашавају, директно или индиректно, било какав 

офсајд прекршај, фаул почињен од стране играча, потенцијалну грешку 

званичника утакмице и/или било које понашање које у супротности са 

принципима фер плеја.
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Члан 56.

Клуб-домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбе-

ди лекарску службу и кола за хитне лекарске интервенције, која морају да 

буду на стадиону најкасније на 45 минута пре почетка утакмице, тј. пре 

почетка загревања екипа.

Гостујући клуб мора имати лекара присутног на утакмици. 

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске интер-

венције нису на стадиону до почетка утакмице, та утакмица се неће оди-

грати, а све последице због неодигравања утакмице сноси клуб-домаћин.

Члан 57.

У случају потребе Комесар лиге координира са комесарима за безбед-

ност и делегатом утакмице рад на организацији и реду на стадионима.

VII - ЗАПИСНИК

Члан 58.

За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о оди-

граној утакмици према обрасцу који утврђује ФСС, а који је доступан преко 

веб платформе Заједнице или инфо система ФСС који представља зва-

ничну платформу за израду записника утакмице.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се ста-

рају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су дужни да 

потпишу.
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Члан 59. 

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, преставници 

клубова су дужни да најкасније 60 минута пре почетка утакмице, делегату 

утакмице обавезно ставе на увид: списак лиценцираних играча, фудбал-

ске легитимације играча који тога дана наступају на утакмици, као и лицен-

це тренера, лекара, физиотерапеута и представника клуба, без којих име-

нована лица не могу бити на клупи.

Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање 

образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди рачунар да се 

записник укуца у веб платформу Заједнице или инфо система ФСС који 

представља званичну платформу за израду записника утакмице, као и да 

пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном 

саслушању одређених лица.

Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка, Комесар лиге ће 

извршити исправку по службеној дужности или на захтев заинтересованих 

страна.

Комесар лиге доноси ближе Упутство о попуњавању записника утакми-

це и извештава делегата.

VIII - ИГРАЧИ И ПРАВО НАСТУПА

Члан 60.

Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навр-

шили 17 година живота и који су стекли право наступа на првенственим 

утакмицама, под условом да су лиценцирани за ту такмичарску годину.
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На првенственим утакмицама могу наступати и играчи са навршених 

16 година живота, с тим што морају имати одобрење специјалне лекарске 

комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити потврђено 

у легитимацији играча издатој од стране надлежног органа за регистра-

цију.

Члан 61.
Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са 

својим најбољим тимом, осим повређених и кажњених играча.

Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање седам иг-

рача. 

Ако један тим, за време игре, остане са мање од седам играча, судија 

је дужан да игру прекине. Уколико тим није у могућности да у року од пет 

минута наступи са минималним бројем играча, судија је, такође, дужан да 

трајно прекине утакмицу.

Члан 62.
Да би могли да учествују у такмичењу Прве лиге играчи морају да до-

бију дозволу Заједнице односно да клуб за који наступају изврши њихово 

лиценцирање.

Играчи се лиценцирају на начин што се администрацији Заједнице 

достављају А и Б листа лиценцираних играча на формулару који прописује 

Заједница.

Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 30 (тридесет) играча, 

током трајања текуће сезоне такмичења у Првој лиги. 
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Сваки клуб на Б листу без ограничења у броју, лиценцира играче који 

на дан 01.01. нису навршили 19 година, у календарској години у којој по-

чиње такмичарска сезона.

Сваки клуб је одговоран за доставу А и Б листе Заједници које потпи-

сују овлашћена лица клуба. Сви играчи који се налазе на А и Б листама 

морају бити регистровани у складу са Правилником о регистрацији, стату-

су и трансферу играча ФСС.

Клуб сноси све последице према прописима ФСС за играче који се 

налазе на листи А и Б а немају дозволу за играње или наступ из других 

разлога.

Одлуку о дозволи за играча доноси Заједница, а у спорним случајеви-

ма после добијања мишљења одговарајућих тела ФСС за сваки конкретан 

случај.

Члан 63.

Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају званично др-

жављанство Републике Србије) и то у сезони 2018/2019 два страна играча, 

по клубу на једној утакмици који се уносе у записник-протокол.

Члан 64.

Ако је на листи А већ пријављено 30 играча за такмичења у Првој лиги 

онда је могуће уместо појединих играча лиценцирати новог играча у слу-

чајевима како следи: 
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• случај дуже повреде или болести тј. повреде или болести која оне-

могућава играње најмање до краја текуће полусезоне играча који је већ 

био пријављен на листу А.

• случај прекида уговора са играчем и исписивање играча из члан-

ства клуба.

За  случајеве из става 1. овог члана клуб мора да достави Заједници: 

за случај повреде или болести медицинску документацију (потврду) о по-

вреди или болести играча која обавезно садржи период који је потребан за 

опоравак од повреде или болести; за случај прекида уговора са играчем и 

исписивања играча из чланства клуба доказ о прекиду уговора и исписни-

цу.

Члан 65.

Играчи који учествују у такмичењу Прве лиге морају да прођу лекарски 

преглед ради утврђивања способности за игру и морају бити оглашени за 

способне. Клуб је дужан да приликом доставе А и Б листе за лиценцирање 

Заједници такође достави потврду у извршеном лекарском прегледу за 

играче који се налазе на наведеним листама оверену од стране медицин-

ске установе и лекара који је извршио преглед. 

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 

(четири) месеца за играче млађе од 17 година.

Лекарски преглед мора бити унесен и у легитимацију играча. Изузетно, 

извршени лекарски преглед играча може да се докаже и потврдом која је 

издата на основу званичног регистра о извршеном лекарском прегледу.
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Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекар-

ски преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара 

забрањено играње, или се налази на боловању, као и играч коме лекарски 

преглед није убележен у легитимацију или Заједници и делегату утакмице 

није стављена на увид званична потврда о извршеном лекарском прегле-

ду, не може наступати на јавној утакмици и делегат утакмице ће таквом 

играчу забранити наступ сагласно члану 45. Правилника о фудбалским 

такмичењима.

Члан 66.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се на-

лазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због 

добијених јавних опомена.

Клубови који учествују у Првој лиги имају право да замене три играча 

током целог периода трајања утакмице. Свака промена играча може да се 

изврши само једанпут у току утакмице, по претходном пријављивању за-

мене судији и обављању формалности везаних са уписивање у записник 

имена и презимена нових играча који су ушли у игру.

IX – ОПОМЕНЕ

Члан 67.

Играч, који на утакмицама Прве лиге добије опомену (жути картон) 

аутоматски ће без права бирања бити кажњен:

• после четврте опомене - забрана играња на 1 утакмици,

• после осме опомене - забрана играње на 1 утакмици,
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• после сваке наредне друге опомене (десете, дванаесте итд.) - за-

брана играње на 1 утакмици.

Ако током једне утакмице Прве лиге најмање пет играча једне екипе 

клуба добије опомене (жути картон) или буду искључени из игре (црвени 

картон), клуб ће бити аутоматски кажњен финансијском казном у складу са 

Дисциплинским правилником ФСС.

Опомене се посебно рачунају у такмичењу за Прву лигу а посебно за 

друге такмичарске лиге и Куп Србије.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону. 

Члан 68.
У случају да играч клуба који учествује у другим домаћим и страним 

такмичењима пређе у клуб Прве лиге, опомене изречене у тим такмичењи-

ма се не преносе у такмичењу Прве лиге сем евентуалних суспензија из-

речених од стране надлежних органа и казни забрана играња (црвени 

картони). 

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се на-

лазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због 

добијених јавних опомена. 

Члан 69.
Аутоматска забрана играња са последње првенствене утакмице из 

претходне такмичарске сезоне због добијених опомена (жутих картона) не 

преноси се у наредну такмичарску сезону, сем евентуалних суспензија 

изречених од стране надлежних органа и казни забрана играња (црвени 

картони).
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Члан 70.

Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен 

због добијања друге опомене, играч се дисциплински кажњава због искљу-

чења, а  опомене се не евидентирају. 

Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп утакмице 

играч није издржао ако је његов тим утакмицу предао без борбе (парфор-

фе), као и ако није наступио на утакмици која је прекинута пре истека 

најмање 80% времена које је Правилником о фудбалским такмичењима 

предвиђено за ту утакмицу. 

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (парфорфе) или је утак-

мица поништена и одређено њено поновно одигравање, издржао је ауто-

матску казну забране играња једне првенствене или куп утакмице.

Члан 71.

Сваки клуб је у потпуности одговоран за права својих играча на игру 

као и за евиденцију жутих и црвених картона.

X -  ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ

Члан 72.

За сваку првенствену утакмицу Комесар лиге одређује делегата који 

заступа руководство ФСС и има врховни надзор на утакмици, оцењује 

укупну организацију утакмице, рад свих службених лица и одлучује о спро-

вођењу мера за несеметано одигравање утакмице.
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Делегат је дужан да дође на стадион на коме се одиграва утакмица 90 

минута пре почетка утакмице, а за утакмице високог ризика 120 минута 

пре почетка утакмице.

Члан 73.

Клуб домаћин је дужан да делегату обезбеди најбоље место у ВИП 

ложи или кабини поред терена одакле ће делегат посматрати утакмицу.

Члан 74.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини одмах 

по завршеној утакмици у присуству овлашћених представника клубова.

Делегат је такође дужан да попуни образац фер-плеја.

Записник са утакмице делегат доставља одмах после утакмице, а свој 

извештај у два примерка доставља Комесару лиге најкасније у року од 48 

часова након одигране утакмице.

Уколико је потребно, Комесар лиге може да затражи додатне писмене 

извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити 4. 

(четврти) судија утакмице.

Члан 75.

Извршни одбор ФСС доноси Упутство о дужностима и правима деле-

гата.
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XI – СУДИЈЕ

Члан 76.
За све утакмице, судије одређује Судијска комисија ФСС.

Судија је обавезан да дође на стадион 90 минута пре почетка утакми-

це и успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лици-

ма на утакмици.

Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листи 

судија за суђење утакмица Прве лиге или судије које одреди Судијска ко-

мисија ФСС.

Члан 77.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на утакмицу у 

одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити први додатни 

судија, а његову дужност преузима четврти судија.

Ако на утакмицу дође судија а не дође један од помоћника, четврти 

или додатни судија ће обавити дужност помоћног судије.

Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли или 

наступе други разлози због којих не може да настави суђење, дужност 

судије преузима први додатни судија.

Члан 78.

Судија заједно са делегатом и другим службеним лицима врши пре-

глед терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби за-

хтева да се исте отклоне до почетка утакмице.
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Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје при-

медбе и да записник овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о опо-

менутим и искљученим играчима и да тај извештај овери потписом.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву против 

играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за прекршаје 

извршене пре, за време и после утакмице.

Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку 

утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице дођу до деле-

гата ради саслушања.

Члан 79.

Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог 

што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен да води 

утакмицу.

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету 

одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу 

одмах по доношењу такве одлуке.

XII - ЖАЛБЕ

Члан 80.

Жалбе на утакмице подносе се Комесару лиге, који их решава у првом 

степену.
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Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од 
дана одигравања утакмице, са образложењем у два примерка, доказом о 
уплаћеној такси, и свим потребним доказима.

Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се у 
скраћеном року од 24 часа од дана одигравања утакмице.

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

Члан 81.
Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФСС. Свака измена 

такси биће објављена у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

На време недостављене жалбе, необразложене, нетаксиране или не-
довољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак, већ ће бити одба-
чене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум поштанског 
жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непосред-
ној предаји жалбе.

Члан 82.

Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 8 дана од 

дана пријема жалбе, односно 3 дана за скраћени поступак.

Члан 83.

Жалба на одлуку Комесара лиге подноси се Комисији за жалбе којој је 

Извршни одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: другостепени 

такмичарски орган).
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Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

Изузетно за утакмице последња два кола, рок за улагање жалби се 

скраћује и то у првом степену на 24 часа по одиграној утакмици и другом 

степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

Другостепени огран дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема 

жалбе донесе другостепену одлуку.

У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року о 3 (три) дана 

сматраће се да жалба није усвојена, а подносилац жалбе има право да 

поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника ФСС.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана по истеку рока из прет-

ходног става овог члана. 

Остале одредбе о жалбама које нису предвиђене овим Пропозицијама 

решавају се према Правилнику о такмичењу.

XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 84.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистра-

цију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се 

региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар лиге, најкасније у року од 30 

(тридесет) дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, односно до извр-



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 174 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

шења те одлуке. Једном регистрована утакмица не може бити поништена 

од стране Комесара лиге, ако је одлука постала правоснажна или је у 

другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку по чл. од 

67. до 71. Правилника о фудбалским такмичењима.

XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 85.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, 

функционери, судије, стручни и технички руководиоци у овом такмичењу, 

одлучује Дисциплинска комисија ФСС. 

XV - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.

Приходе са првенствених утакмица Прве лиге убирају клубови-до-

маћини.

У случају одигравања нове првенствене утакмице, укупан приход са те 

утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, 

судија и делегата дели се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу подми-

рити укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клубови 

заједнички сносе дефицит.
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Члан 87.
На свим  утакмицама Прве лиге продају се улазнице које самостално 

штампају клубови сходно условима према којим су добили сертификат и 

лиценцу (укупан број гледалаца, нумерисање места, одвојена трибина-

сектор за гостујуће навијаче). 

Клуб домаћин је дужан да за навијаче гостујућег тима обезбеди мини-

мум 5% од укупног капацитета стадиона у посебном сектору.

Цене улазница морају бити исте за навијаче домаћег и гостујућег тима. 

Уколико је улаз на стадион бесплатан односи се и на гостујуће навијаче.

Уколико клуб домаћин одлучи да дозволи гледаоцима бесплатан ула-

зак на стадион за поједину утакмицу, у том случају и даље постоји обавеза 

штампања улазница са свим неопходним подацима које улазнице уоби-

чајено садрже и преузимања истих на благајнама стадиона.

Непоштовање одредби наведених у овом члану повлачи дисциплинску 

одговорност клуба домаћина као организатора утакмице.

Члан 88.
Сви доприноси и трошкови службеним лицима на утакмицама Прве 

лиге биће исплаћивани на основу одлуке Извршног одбора ФСС.

XVI - ТВ ПРЕНОСИ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 89.
Утакмице у такмичењу клубова Прве лиге могу се директно (непосред-

но) преносити путем телевизије на основу уговора Заједнице, спонзора и 

телевизије.
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Комесар лиге усклађује и прави распоред ТВ преноса у договору са 

субјектом који има лиценцу главног емитера.

Права спонзора такмичења у Првој лиги, права Заједнице као и права 

и обавезе клубова у области маркетинга дефинишу се посебним уговори-

ма и одлукама Извршног одбора Заједнице.

Права субјеката овлашћених да врше пренос утакмица Прве лиге, 

стандардне принципе којима се регулише рад медија на стадионима као и 

техничко-продукцијске услове неопходне за обављање преноса од стране 

субјеката који имају лиценцу главног емитера за време такмичења у Првој 

лиги дефинишу се посебним документима закљученим између Заједнице 

и субјеката овлашћених да врше пренос.

Остали субјекти који немају права на ТВ пренос нису овлашћени да 

врше било какве телевизијске преносе или да региструју или репродукују 

снимке са утакмица Прве лиге без добијања сагласности Заједнице.

Клубови који учествују на такмичењима Прве лиге обавезни су да до-

ставе одређен број карата спонзорима такмичења Прве лиге сходно дого-

вору из уговора које је у име клубова потписала Заједница.

XVII – МЕДИЈИ

Члан 90.

Представник Заједнице или главног емитера у договору са организато-

ром утакмице може да одреди место за давање кратких изјава на самом 

терену за игру. Такве изјаве могу да се дају на одређеном за то месту пре 

утакмице, по завршетку првог полувремена као и по завршетку утакмице. 
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Ниједан представник медија не може да уђе на терен пре, у току и 

после  утакмице, изузев оператера са ручним камерама за снимање оба 

тима пред почетак утакмице и до два оператера са камерама после утак-

мице. Није дозвољена присуство камера у тунелима и свлачионицама иг-

рача, изузев субјеката који за то имају дозволу Заједнице.

Само одређени број фоторепортера, оператера камера и екипе теле-

визијске продукције може да ради у зони између терена и места за гледа-

оце – при том сви морају да имају ознаке у складу са инструкцијама Зајед-

нице као и акредитацију за приступ терену.

Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве броје-

ве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са 

предње и задње стране преко одела за време утакмице.

Приликом давања изјава на местима које је одредила Заједница као и 

приликом конференције за штампу у позадини увек морају да се виде ис-

кључиво спонзорски панои.

Члан 91.

Најкасније 20 минута по завршетку утакмице одржава се конферен-

ција за штампу. Главни тренери сваког тима обавезни су да учествују на 

конференцији. Домаћин утакмице одговоран је за адекватно припремање 

техничке инфраструктуре неопходне за обављање конференције за штам-

пу.

По завршетку утакмице само акредитовани представници медија овла-

шћени су да узимају изјаве у микс зони, која мора да се налази између 

свлачионица играча и изласка за аутобус. Ова зона мора да буде доступна 
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искључиво тренерима, играчима као и представницима медија и мора да 

омогући комфорно давање изјава.

Члан 92.

Акредитације за новинаре као и сниматеље на утакмици издаје клуб 

домаћин. Заједница је такође овлашћена да врши акредитацију представ-

ника медија за целу сезону у складу са посебно потписаним споразумима 

са удружењима новинара.

Клуб домаћин утакмице је дужан да обезбеди и строго контролише 

улазак и присуство у новинарским ложама само акредитованим новинари-

ма. Свако присуство лица која нису акредитована повлачи дисциплинску 

одговорност клуба домаћина.

Члан 93.

Ниједан представник штампе или радија није овлашћен да се задржа-

ва у зони између терена за игру и трибина на стадиону. Ограничен и адек-

ватно обележен број фоторепортера као и ТВ екипе може да буде на тере-

ну, али само и искључиво у зони коју је за то одредила Заједница или клуб 

домаћин утакмице. 

Ниједно лице које се налази на поред терена за игру не може да 

заклања било које рекламне материјале, а посебно не може да се налази 

испред првог реда реклама. 

Фоторепортери могу да промене место само током прекида утакмице.
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Члан 94.

Акредитације за интернет редакције могу да буду одобрене само под 

условом, да представници тих редакције не приказују уживо звучне мате-

ријале и/или визуалне (ово се такође односи на конференцију за штампу 

као и на давање изјава у микс зони), што значи да се они ограничавају 

искључиво на текстуалну верзију. 

Снимци које ураде акредитовани фотографи и сниматељи, могу да се 

објаве на интернет страницама само као непокретне слике, нигде као 

филм или као интернет видео стриминг.

Заједница и клуб домаћин су овлашћени да контролишу присуство 

представника медија на стадиону за време утакмице и забраниће улазак 

неакредитованом телевизијском, радио или интернет репортеру, а такође 

и неовлашћеним телевизијским и радио станицама и другим неакредито-

ваним представницима медија.

Члан 95.

Представници медија дужни су да се понашају на следећи начин::

• размештај опреме и представника медија на терену за игру мора да 

буде такав да не угрожава безбедност играча и судија. Камере треба да 

буду удаљене 4 метра од бочне линије иза рекламних трака. На игралишту 

не могу да се налазе камере, каблови и телевизијска екипа;

• представници медија и њихова опрема не могу ни у ком случају да 

ометају видљивост и могућност кретања судија играча и тренера;
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• представници медија не треба ни на који начин да смањују видљи-

вост гледалаца. Телевизијске камере и апарати не треба да снимају гле-

даоце  на начин који би их иритирао;

• медији морају да респектују потребе играча и тренера. Изјаве могу 

да се узимају само у за то одређеним зонама;

• сви представници медија морају да респектују потребе представни-

ка других редакција;

• представници медија морају да носе адекватне ознаке и не смеју 

имати било какве амблеме, шалове, мајице, који би асоцирали на симпа-

тије према једном од тимова који учествују на такмичењима које организује 

Заједница.

У случају кршења одредби из става 1. овог члана од стране појединих 

представника медиј, Заједница може донети одлуку о одузимању акреди-

тације.

XVIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 96.

Утакмице у такмичењу Прве лиге  могу се играти на стадионима који у 

свему одговарају Правилима фудбалске игре и који испуњавају инфра-

структурне критеријуме из Правилника о лиценцирању клубова за такми-

чење у Првој Лиги.

Уколико у току такмичења наступе околности због којих клуб не може 

играти утакмице на свом стадиону, може уз писмену дозволу Комесара 
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лиге своје утакмице као домаћин играти на стадиону који испуњава крите-

ријуме из предходног става.

Члан 97.

Свака првенствена утакмица Прве лиге обавезно се игра са лоптом, 

која у свему мора да одговара прописима Правила фудбалске игре, а за 

коју се определи Заједница. У случају да се утакмица игра на терену који 

је покривен снегом, лопта мора да буде у другој боји изузев беле.

Члан 98.

Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба-домаћина коју овај 

мора да пријави такмичарском органу.

Клубови су обавезни да припреме по два комплета дресова (главни и 

резервни) за сваку утакмицу. 

Клуб-домаћин је дужан да наступи на утакмици у основној боји дресо-

ва.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих иг-

рача и судије.

Клуб може наступити само у опреми коју је пријавио пре почетка 

такмичења или у комбинацији боја опреме коју је пријавио.

Клубови који се такмиче у Првој лиги дужни су да Комесару лиге до-

ставе боје дресова (две играчке и две голманске гарнитуре), најкасније на 

20 дана пре почетка такмичења.
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Члан 99.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају да 

имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - контрастне 

у односу на боју дреса, прописане величине (35 x 25 цм), дебљине линије 

5 цм, и исте бројеве величине 10-15 цм на доњем делу једне ногавице 

гаћица. Бројеви на дресовима и гаћицама морају се слагати са бројевима 

у записнику утакмице. Изнад бројева на дресовима могу се исписати се 

презимена играча словима максималне величине 7,5 цм и на рукаву дреса 

амблем лиге.  

Такође екипе могу носити на предњој страни дреса лого спонзора као 

и на полеђини испод броја.

Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (аплицира-

ни) на посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на дрес.

Члан 100.

Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Првој лиги доставе у 

термину и формату који захтева Заједница фотографије свих званичних 

комплета дресова (мајице, шортсеви, штуцне, укључујући и дрес голмана).

Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Првој лиги у термину 

који одреди Заједница доставе слике и статистичке податке о својим игра-

чима и тренерима, информације о историји клуба као и слике стадиона 

који користи клуб, а такође и друге информације које захтева Заједница за 

промотивне сврхе.
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Члан 101.
Клубови који учествују у такмичењу су обавезни су да обезбеде до-

вољан број најбољих места за:

• званичне представнике организатора такмичења, према захтеву 

Заједнице,

• званичне представнике ФСС (посматрач суђења/делегат на утакми-

ци), којима треба да обезбеде најбоље могуће услове за обављање дуж-

ности на утакмици,

• званичне представнике гостујућег клуба (најмање 10 места у ВИП 

ложи).

• да доставе пре почетка сваке такмичарске фазе 5 (пет) пропусница 

и/или идентификатора за званичне представнике организатора такмичења 

што им омогућава кретање по свим зонама стадиона клуба - организатора 

утакмице.

Члан 102.
Заливање терена мора бити завршено 60 минута пре почетка утакми-

це. Заливање терена пре почетка саме утакмице (10 до 15 минута) и у 

полувремену може се обавити али само уз сагласност судије и оба тима.

XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 103.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Пра-

вилника о фудбалским такмичењима ФСС и осталих прописа Фудбалског 

савеза Србије.
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Члан 104.

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9 СТРАНА 185ФУДБАЛ, 24.05.2018.

На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и члана 9. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и ванредни бр. 3/2007), Одбор за 

хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

I - ОСНОВНЕ ОРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такми-

чења Српске лиге, услови под којима се такмичење одвија, утврђују на-

длежни органи који руководе такмичењем 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 српске лиге организује се у складу са Одлуком о 

систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежних 

органа за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије која 

садржи:

- такмичарски степен,

- такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,
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- број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским 

групама,

- начин такмичења: бод систем или куп систем,

- начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену такми-

чења и такмичарској групи,

- услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у од-

ређеном степену такмичења.

Члан 3.
Фудбалско првенство српске лиге на нивоу ФС Србије за које важе ове 

пропозиције спроводи се:

- у српској лиги „Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“,

Члан 4.
Такмичењем српске лиге руководи надлежни органи територијалних 

савеза на основу посебне одлуке Извршног одбора ФС Србије о преноше-

њу надлежности на територијалне савезе.  

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 уткамица 

дужни су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакми-

це.
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Члан 6.

(1) Такмичење се спроводи по двоструком бод – систему према 

утврђеном Календару такмичења ФС Србије.

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

Члан 7.

Извршни одбори територијалних савеза дужни су да током првенства, 

а према указаној потреби, на захтев клубова или на предлог такмичарских 

органа српских лига, разматрају питања развоја и регуларности првенства 

и да предузимају хитне и енергичне мере. 

Уколико се укаже потреба, о свим питањима од интереса за нормално 

и регуларно одвијање такмичења у српским лигама, може да разматра и 

Извршни одбор. 

II - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА

Члан 8.

(1) Распоред утакмица, утврђује надлежни орган пре почетка такми-

чарске сезоне.

(2) Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији клубова, 

која се мора одржати најмање 10 дана пре почетка првенства.

(3) Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачуна о 

клубовима из истог места, односно клубовима са суседних терена за игру, 

или о корисницима истог терена за игру, како би се приликом жребања 
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извршио такав распоред (дириговани жреб) ових клубова, да би се избегло 

да ови клубови у истом колу буду домаћини.

Члан 9.
(1) Утакмице лиге играју се само као дневне утакмице и то суботом, 

или недељом, а изузетно средом. 

(2) Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и неким 

другим - радним даном али најкасније пре следећег кола првенства, с тим 

да се писана сагласност достави надлежном органу, 5 дана пре одигра-

вања утакмице.

(3) Споразум за други радни дан неће бити прихваћен за утакмице 

последња два кола првенства.

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

два кола првенства, утакмице се одигравају истог дана и у исто време.

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

брење да се поједине утакмице последња два кола играју у раније утврђе-

но 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 такмичарски 

орган.
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(2) Када се утакмица одлаже због немира већих размера на територији 

клубова учесника или немогућности да се спроведу прописане мере без-

бедности за одигравање првенствених утакмица, комесари за такмичење 

донеће одлуку на предлог комесара за безбедност територијалних савеза, 

односно на основу захтева клубова учесника да се утакмица одложи.

(3) Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип и сл), 

а не због спортских повреда играча, то се може учинити уколико су болес-

на најмање 4 играча једног клуба. Када Такмичарски орган добије писмени 

захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплетном 

медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, 

мишљење  за опоровак тј. дужину  боловања и сл.), пре доношења одлуке  

затражиће предлог и мишљење од Медицинске комисије територијалног 

савеза по захтеву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре дос-

тављања мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесни-

ка и сл.

(4) Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје 4 (четири) или више 

играча у репрезентацији ФСС, тада се, на захтев клуба, утакмица мора 

одложити.

(5) Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора се дос-

тавити надлежном органу најкасније 5 (пет) дана пре предвиђеног термина 

утакмице чије се одлагање тражи. О одлагању утакмице клубови морају 

бити обавештени писмено или телеграмски 72 часа пре часа утврђеног за 

почетак утакмице, која се одлаже.

(6) Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубова на-

длежни орган може донети одлуку да се одређена утакмица редовног кола 
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одигра раније али најкасније пре следећег кола, под условом да промена 

термина не иде на штету других заинтерсованих клубова, нити да даје 

такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на 

остале клубове.

(7) Писана сагласност мора бити достављен надлежном органу најкас-

није 5 дана пре него што је календаром такмичења утврђен распоред 

утакмица одговарајућег кола.

(8) Изузетно, одлуку о молбама клубова ради одигравања међународ-

них утакмица у земљи или иностранству и с тим у вези о евентуалном 

одлагању првенствених утакмица, у складу са одредбама ових Пропози-

ција, доноси надлежни орган.

(9) У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилни-

ком о фудбалским такмичењима ФС Србије, надлежни орган најкасније 24 

часа пре одигравања утакмице, може донети одлуку о одлагању утакмице.

(10) Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти радним 

даном пре наредног кола.

Члан  12.

(1) Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за игру, не-

доласка судија или разлога више силе, клубови су дужни да, непосредно 

на самом терену, саставе писани споразум о новом термину и игралишту, 

па тај споразум доставе надлежном органу сутрадан до 16,00 часова.

(2) На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица пре-

кине из разлога више силе, пре истека 80% регуларног времена одређеног 

за игру, тј. најмање 72 минута.
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(3) Ако се споразум не постигне, клубови су дужни да у истом року 

писмено доставе своје предлоге за одређивање новог термина.

(4) Овако одложена утакмица, по правилу, одиграће се радним даном 

пре наредног кола.

IV - ТЕРЕНИ ЗА ИГРУ

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

рен за игру на сваку такмичарску годину.

(2) Сваки терен за игру мора бити регистрован за одигравање утакми-

ца са назнаком категорије утакмица које се могу играти. Регистрацију и 

категорију терена за игру врши Комисије за пријем терена надлежних те-

риторијалних савеза.

(3) Критеријуми за пријем терена за игру морају да буду у складу са 

Правилима игре ФСС и биће прописани Одлуком Извршног одбора на-

длежног фудбалског.

Члан 14.
(1) Првенствне утакмице могу се играти само на терену који је оспо-

собљен 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 посту-

пи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме терена за 

игру.
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(4) Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата утак-

мице, 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 заинтересована клуба и судије.

(5) Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог 

што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен да води 

утакмицу.

(6) Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету 

одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу 

у року од 24 часа уз претходно писмено обавештење.

V - ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И ВРЕМЕНА  
                 ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ

Члан 15.

(1) Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује на-

длежни орган. 

(2) Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог члана, 

може се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 дана пре утак-

мице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије и делегате утакмице.

(3) При одређивању времена почетка утакмице надлежни орган мора 

водити рачуна о међусобној удаљености клубова и то: ако је удаљеност 

преко 150 километара утакмица се може заказати најраније у 13,00 часо-

ва.
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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 рас-

пореду утакмице.

Члан 17.

(1) Клуб домаћин обавезан је:

- да за сваку утакмицу писмено обавештење надлежном органу 

МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре одигравања 

утакмице.

- одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о при-

мљеномј писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, пре почет-

ка утакмице, која се уз записник доставља надлежном органу, а уколико 

домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одобрење за одигравање 

утакмице, делегат неће дозволити да се утакмица одигра.

- да одреди најмање десет редара, који ће бити обележени одгова-

рајућим тракама око руке или маркерима, ради одржавања реда, како за 

време одигравања утакмице, тако пре и после заршетка утакмице,

- списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га прилаже уз 

свој извештај надлежном органу.

- да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и 

других службених лица како пре, тако за време утакмице и после ње,
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- да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани продају 

алкохолних пића као и безалкохолних пића у стакленој амбалажи. (доз-

вољена је употреба амбалаже од папира или пластике),

- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежурно 

санитетско или друго возило, погодно за транспорт повређеног играча (ли-

ца),

- регистарски број дежурног возила, са презименом и именом лекара 

и возача доставља се делегату утакмице,

- клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање 

образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се записник 

укуца у компјутер, односно попуни писаћом машином, као и да пружи сву 

неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању 

одређених лица,

- да обезбеди најмање десет скупљача лопти, обучених у спортској 

опреми, која се разикује од опреме играча који играју,

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

немају право,

- да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег квали-

тета, а по одлуци ФС Србије о марки и типу лопте,

- клуб-домаћин је дужан да предузиме све потребне мере за обез-

беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе, пре утакми-

це и за време одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања 

утакмице, одговарајућим превозним средством.
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Члан 18.

(1) На свим утакмицама у ограђеном делу – терена за игру могу се 

налазити следећа лица:

(а) тренер клуба;

(б) највише седам резервних играча уписаних у записник утакмице, 

обучени у спортску опрему;

(в) лекар;

(г) физиотерапеут;

(д) помоћни тренер, обучен у спортској опреми;

(ђ) овлашћени представник клуба;

(е) делегат утакмице;

(ж) дечаци за скупљање лопте у спортској опреми;

(з) комесар за безбедност;

(и) фоторепортери иза фотографске линије;

(ј) органи јавне безбедности;

Изузетно, ако то услови терена дозвољавају мора се дозволити улазак 

у ограђени део терена и тешким инвалидима у колицима без пратње.

Органи јавне безбедности искључиво у униформама могу се налазити 

око терена, иза ограде терена у публици, по свом нахођењу и потребама 

посла.
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Члан 19. 

(1) Уколико неко од лица наведених у претходном члану, нема одгова-

рајућу опрему – обележја, делегат утакмице захтеваће, преко главног де-

журног да такво лице одстрани из ограђеног дела терена.

(2) Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да по-

чне.

VII - ПРАВО НАСТУПАЊА 

Члан 20.

(1) На утакмицама лига имају право наступања сви правилно регис-

тровани играчи, који су стекли право наступања по одредбама Правилника 

о регистрацији клубова и играча ФСС и који су навршили 17 година живо-

та.

(2) На првенственим утакмицама могу наступати и играчи који текуће 

године нису навршили 17 година живота, с тим што играчи са навршених 

16 година живота морају имати одобрење специјалне лекарске комисије 

да могу наступати за први тим. Ово право мора бити потврђено и забеле-

жено у фудбалској легитимацији играча издатој од стране надлежног орга-

на за регистрацију. 

(3) У српским лигама није дозвољен наступ страним играчима. Одред-

ба Одлуке о ограничењу броја страних играча у домаћим такмичењима 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, број 12./2017.)
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Члан 21.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се на-

лазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због 

добијених јаних опомена.

VIII - УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА

Члан 22.

(1) Право наступања и идентитет свих играча – оних који наступају 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 играче 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 утакмице, фудбалске 

легитимације за играче који ће наступити.

(3) Овлашћени представници клубова имају право увида у спортске 

легитимације, играча клубова у присуству делегата или судија утакмице. 

Члан 23.

(1) За утврђивање идентитета и права наступања играча сениора до-

вољна је фудбалска  легитимација.

(2) Ако играч нема фудбалску легитимацију, идентитет се утврђује на 

основу личне карте или путне исправе.
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(3) Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације, дужан 

је у року од 24 часа да достави легитимацију надлежном органу да прове-

ри њену исправност (право наступања, чланарину, казне и др.). Ако играч 

наступа без легитимације мора показати делегату утакмице потврду о из-

вршеном важећем лекарском прегледу.

(4) Противнички клуб може, уз подношење записника утакмице, прове-

рити исправност регистрације и право наступања играча, који је наступио 

без фудбалске легитимације.

Члан 24.

Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбалску ле-

гитимацију, личну карту или путну исправу нема право наступања.

Члан 25.
(1) Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или 

овлашћени представник противничког клуба посумња у исправност тог 

документа, играч је дужан да свој идентитет докаже личном картом или 

путном исправом а делегат задржава легитимацију и доставља је уз из-

вештај надлежном органу.

(2) Уколико играч не поседује личну карту или путну исправу делегат 

ће забранити наступ том играчу. 

IX - ДЕЛЕГАТИ

Члан 26.
За сваку првенствену утакмицу републичке лиге надлежни орган од-

ређује делегата који заступа руководство и има врховни надзор на утакми-

ци.
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Члан 27.

Листе делегата – спортских радника - српских лига утврђују извршни 

одбори територијалних савеза за сваку такмичарску годину. 

Листе делегата – посматрача српских лига предлажу извршни одбори 

територијалних савеза Судијској комисији ФС Србије за сваку такмичарску 

годину. 

Члан 28.

Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења и норматив-

на акта ФС Србије.

Члан 29.

Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који се оба-

везно организују најмање једанпут годишње и да успешно положе прове-

ре.

Члан 30.

Делегати су дужни, да у случајевимна прекида утакмица, искључења 

играча и евентуалних спорова између клубова насталих у вези такмичења, 

обаве све потребне радње које су неопходне за одлучивање органа.

Члан 31.

Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у стање, конста-

тује испуњавање такмичарских услова за одигравање утакмица, који су 

прописани овим Пропозицијама.
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Члан 32
(1) Делегате за утакмице одређује надлежни орган.

(2) Делегат на утакмици као званични представник савеза заступа ру-

ководство такмичења и врши надзор над утакмицом.

(3) Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку саве-

за.

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 органи-

зацијом и пружа пуну помоћ клубовима и судијама.

Његове конкретне дужности су:

- да дође на стадион најкасније 1 сат пре заказаног почетка утакми-

це;

- да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет 

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 ре-

зервне играче и службена лица) свима који на то немају право као и служ-

беним лицима који не испуњавају услове из ових Пропозиција;

- да фудбалске легитимације и записник утакмице држи у просторији 

за састављање записника утакмице;
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- да у присуству представника клубова, састави прву страну записни-

ка о утакмици најкасније 15 минута пре њеног почетка. Записник се саста-

вља у 4 примерка, с тим што се имена свих играча – оних који наступају и 

оних који су предвиђени као заменици неизоставно морају уписати пре 

почетка игре, а остали подаци непосредно по завршетку утакмице. Ориги-

нал 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 судијама 

на основу Упутства који доноси Извршни одбор ФС Србије;

- да контролише организацију утакмице;

- делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у при-

суству овлашћених представника оба клуба и судија, састави записник о 

одиграној утакмици и да евентуално саслуша искључена или пријављена 

лица, као и да задржи спортске легитимације 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;

- судија, судије помоћници, овлашћени представници оба клуба и 

искључени играчи (ако је било искључења) дужни су на захтев делегата да 

дају прецизне одговоре, који се уносе у записник на питања која им буде 

поставио делегат утакмице;

(4) Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, да 

поред фудбалске легитимације, тражи и личну карту или путну исправу.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 202 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

(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 слу-

чају из члана 45. Правилника ФС Србије о фудбалским такмичењима и чл. 

24 ових Пропозиција) већ да укаже клубу на евентуалну сметњу за наступ 

тог играча, па ако клуб то не прихвати и играча стави у тим на сопствени 

ризик делегат ће то пре утакмице унети у записник.

(8) Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, већ ће 

све примедбе да унесе у записник и свој посебни извештај који мора сас-

тавити на рачунару, а изузетно на писаћој машини.

(9) Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утакмице, 

изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске легитимације искљу-

чених играча, списак редара, списак лица која су седела на клупи, достави 

надлежном органу у року од 24 часа по одиграној утакмици.

(10) У случају недоласка делегата, његову дужност преузима судија 

утакмице.

Члан 33.

(1) Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања деле-

гатске дужности оним делегатима, који своју дужност не обављају у складу 

са овим Пропозицијама.

(2) Изречене мере се уписују у билтен лиге.
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Члан 34.

Извршни одбор ФС Србије издаје посебно Упутство о вршењу дуж-

ности делегата на утакмицама српских лига.

X - СУДИЈЕ

Члан 35.

Првенствене утакмице српског ранга такмичења суде сталне фудбал-

ске судије који се налазе на листи за суђење утакмица српских лига које 

имају звање прве или друге категорије.

Члан 36.

(1) За све утакмице српских лига судије за суђење утакмица одређује 

Судијска комисија ФС Србије. 

(2) Делегирање судија се врши непосредно пре одигравања следећег 

кола о чему се обавештавају сви клубови лиге путем сајта најкасније 2 

дана од извршеног делегирања за једно коло.

Члан 37.

Листе судија српских лига утврђују за сваку такмичарску годину Изврш-

ни одбор ФС Србије, а на предлог надлежни орган територијалног савеза.  

Члан 38.

(1) Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре пре утакмице 

прегледа терен за игру и одлучи да ли је терен подобан за игру.
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(2) Уколико судија установи уз присуство делегата и капитена обе еки-

пе у време предвиђено за почетак утакмице да је терен за игру неподобан 

за игру, утакмица се не може одиграти, а одлуку саопштава делегату утак-

мице, а клубови су дужни да поступе у смислу ових Пропозиција.

Члан 39.

(1) Судија је обавезан да дође на стадион 1 час пре почетка утакмице 

и успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лицима.

(2) Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед 

просторија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних примед-

би 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 податке 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 писаној 

форми против играча, функционера, стручних и техничких руководилаца 

за прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.

(6) Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку 

утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице дођу до деле-

гата ради саслушања. 
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Члан 40.

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

ви ће се споразумети да утакмицу води један од испитаних присутних су-

дија 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 почет-

ка утакмице. Записник о споразуму потписују оба капитена и делегат. Овај 

записник се прикључује записнику утакмице и доставља преко делегата 

надлежном органу.

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

дио делегат, то се мора констатовати у записнику одигране утакмице.

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

помоћника, судија ће одлучити о избору помоћника. Ако судија не успе да 

на стадиону нађе испитаног судију, он је овлашћен да затражи од оба клу-

ба да му ставе на располагање по једног свог регистрованог играча да 

обаве дужност судије помоћника. Уколико се у међувремену судије помоћ-

ници појаве на стадиону или дође неки испитани судија, судија ће тада 

заменити играча са делегираним, односно испитаним судијама који прис-

тану да врше дужност судија помоћника.
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(6) Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе и 

исте овери. 

XI - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 41.

(1) Суспендован клуб, односно сви тимови суспендованог клуба, не 

могу наступити на јавној утакмици све док траје суспензија.

(2) Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвр-

шавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспор-

них обавеза насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлеж-

ног 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 неопходно по-

требне за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се 

регистровати све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне 

одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице према распореду такмичарског 

органа.

Члан 42. 

(1) Клуб који се налази под суспензјом због неизмирења разних обаве-

за не може наступити, а утакмица се региструје са 3:0 (пар-фофе), у ко-

рист противничког клуба.

(2) Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регис-

тровати са 3:0 (пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен 

према Дисциплинском правилнику ФС Србије.
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  XII - ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ ТЕРЕ-
НУ ЗА ИГРУ ИЛИ ТЕРЕНИМА ЗА ИГРУ ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 43.

(1) Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном тере-

ну за игру или теренима за игру одређеног подручја, дужан је најкасније на 

5 дана пре одигравања утакмице да надлежном органу пријави други те-

рен за игру на коме жели одиграти утакмицу, које је регистровано за иг-

рање утакмица српских лига. 

(2) Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакми-

це најкасније  48 часова пре часа утврђеног за почетак утакмице.

(3) Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања утак-

мице, у року који је утврђен претходним чланом није обавезан да иде на 

одигравање утакмице, а о томе је дужан да телеграфски обавести надлеж-

ни орган.

(4) Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 30 км од 

седишта кажњеног клуба, сем код лиге Београд где не може играти на те-

риторији своје и суседне општине.

Члан 44.

(1) Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање утак-

мице 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 споразум, 

утврдиће надлежни орган.
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XIII - ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 45.
(1) О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радни-

ка клубова у овом такмичењу, одлучује надлежни орган на основу одреда-

ба Дисциплинског правилника ФС Србије и критеријума које доноси Из-

вршни одбор ФС Србије.

(2) Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се јави 

делегату ради саслушања. Уколико се искључени играч не јави делегату 

ради саслушања, клуб је дужан да саслуша играча и да изјаву, достави 

надлежном органу у року од 24 часа после одигране утакмице.

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

саслушан.

Члан 46.

(1) На одлуке недлежног органа има места жалби Комисији за жалбе 

територијалног савеза, у року од 8 дана, од пријема службеног саопштења, 

односно од пријема одлуке. 

(2) Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, друштвено-

спортског радника) или клуб, надлежни орган објављује у службеном бил-

тену.

Члан 47.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице наста-

лу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на првој наред-
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ној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и паузе, играч сле-

дећу казну забране играња издржава после сваке наредне парне опомене.

За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право избора  

у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној утакмици.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину. 

Члан 48.

(1) Као јавна опомена сматра се свака судијска опомена уписана у 

записник првенствене утакмице. Ако играч на утакмици добије јавну опо-

мену и на истој буде искључен због добијања друге јавне опомене, играч 

се дисциплински кажњава због искључења, а јавне опомене се не евиден-

тирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији надлежног органа.

Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води евиде-

ницју својих опоменутих играча.

(2) Уколико клуб не поступи у смислу претходне тачке и наступи са 

играчем о коме је реч утакмица ће по жалби противника или по службеној 

дужности бити регистрована са 3:0 (пар-форфе) у његову корист, а клуб 

– играч ће бити кажњен по одредбама Дисциплинског правилника ФС Ср-

бије.

Члан 49.

Надлежни орган води евиденцију о јавним судијским опоменама, обја-

вљује их путем службеног саопштења и контролише извршење аутомат-

ске казне.
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Члан 50.

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

власник или корисник терена за игру, у вези са утакмицом пре, за време 

или после утакмице догоде нереди, а утврди се да није предузео мере да 

их спречи, или да их није предузео у довољној мери и гостујући клуб чији 

навијачи проузрокују или учествују у нереду казниће се:

- у лакшем случају новчаном казном.

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

публике.

- у тежем или поновљеном случају забраном одигравања од 2 - 12 

утакмица на свом терену за игру или свим теренима за игру одређеног 

региона.

- у поновљеном случају враћањем у нижи ранг такмичења. 

(2) Физички напад посматрача на учеснике игре – играче, заменике, 

стручна, техничка и службена лица – судија и делегате – и већи нереди 

посматрача, на или око стадиона, пре, за време и после утакмице, сматра 

се тежим прекршајем у смислу става 1 овог члана.

XIV - ЖАЛБЕ

Члан 51. 

(1) Уплата таксе врши се на текући рачун територијалног савеза, а, 

надлежни орган који разматра жалбу дужан је да изврши контролу уплате 

таксе. 
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(2) Питањае регуларности утакмице сталног такмичења може се пос-

тавити на основу жалбе клубова учесника утакмице, као и по службеној 

дужности на основу пријаве фудбалских органа или руководства савеза. 

Жалба се мора уложити у року од 2 (два) дана од дана одигравања утак-

мице.

(3) Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје потребе, 

а други доставља другом клубу у спору, на који је овај дужан да одговори 

у року од 3 дана по пријему исте.

(4) Уз жалбу клуб обавезно доставља доказе о уплаћеној такси.

(5) Уплата таксе се врши на текући рачун територијалног савеза, а на-

длежни орган је дужан да преко рачуноводства Савеза контролише уплату 

таксе. 

Члан 52.

(1) Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недо-

вољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак већ ће бити одбаче-

не, а утакмица ће се регистровати са постигнутим резултатом.

(2) При оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће так-

се, узима ће се у обзир датум поштанског жига (препорученог писма, од-

носно 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.
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(4) Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 

празник, он се продужава  за први наредни дан.

Члан 53.

(1) Свака жалба у I степену, мора бити решена у року од 15 дана од 

дана пријема жалбе, изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије 

решавање спада у надлежност другог органа. У том случају решавање 

жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.

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

пријема жалбе.

Члан 54.

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

бе територијалног савеза уз уплату таксе чију висину утврђује Извршни 

одбор ФС Србије. 

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

(3) Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби 

спор. 

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

преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у вези са ислед-

ним поступком.
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Члан 55.

Ако другостепени  орган не поступи у смислу члана 54. сматра се да 

жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за 

подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима.  

XV - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 56.

(1) Изузетно, од одредаба чл. 52. и 53. ових Пропозиција, за утакмице 

последња два кола, које непосредно утичу на одређивање клуба који тре-

ба да учествује у квалификацијама, које се спроводе непосредно по завр-

шетку такмичења или клуба који треба да настави такмичење у вишем 

степену, рок за улагање жалби се скраћује и то у I степену на 1 дан, сутра-

дан до 17 часова по одиграној утакмици и у II степену на 24 часа по прије-

му првостепене одлуке.

(2) Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана прије-

ма жалбе донесе првостепену одлуку. 

Члан 57.
(1) У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 3 (три) 

дана сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право 

да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника ФСС у 

смислу члана 69. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије.

(2) Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из претходне 

тачке овог члана.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 214 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

XVI - РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 58.

(1) Све одигране утакмице региструје надлежни орган у року од 15 да-

на од дана одигравања, изузев утакмице из поглавља XIV ових Пропози-

ција, које се региструју непосредно по истеку рока за улагање жалби.

(2) Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице, продужава се до доношења одлуке по жалби, односно до пра-

воснажности те одлуке.

(3) Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране 

надлежног органа осим у случајевима који су изричито предвиђени Пра-

вилником о фудбалским такмичењима ФС Србије.

XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 59.

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

Тим који победи на утакмицама српског ранга такмичења осваја 3 (три) 

бода, у случају нерешених резултата оба тима освајају по 1 (један) бод, а 

тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.

(2) За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утакмица 

одговарајућег кола, имена тимова који се такмиче, број освојених бодова 

и број датих и примљених голова.

(3) Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.
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(4) Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих 

и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље место заузима 

тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова, онда 

деле места која им припадају.

(5) Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о месту које 

одлучује о прелазу у виши или нижи степен такмичења (укључујући и раз-

игравање, квалификације, бараж и сл.) у случају истог броја освојених 

бодова два или више тимова, пласман на табели се сачињава на основу 

додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним 

сусретима односних тимова.

(6) Пласман на додатној помоћној табели, утврђује се збиром освоје-

них бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и 

примљених голова. Ако је и ова разлика једнака, одлучује већи број по-

стигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба), односно већи 

број постигнутих голова (када су у питању три или више клубова).  Ако се 

ни на овакав начин не може доћи до решења, онда се одигравају утакмице 

између заинтересованих клубова, и то:

- две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два клуба;

- три утакмице по једноструком под систему на неутралном терену, 

ако су у питању три клуба;

- потребан број утакмица, по једноструком куп систему, на неутрал-

ном терену, ако је у питању 4 или више клубова.

(7) Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо одигра-

вања ових утакмица, питање победника може се утврдити путем жреба 

који спроводи надлежни такмичарски орган.
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XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 60.

(1) Утакмица може да почне ако оба тимови имају најмање по 7 играча.

(2) Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у 

игру све до краја утакмице, а на начин предвиђен Правилима фудбалске 

лиге, уколико су пре почетка игре уписани у записник као играчи или заме-

ници.

Члан 61.

(1) Ако један тим за време игре остане са мање од 7 играча, судија је 

дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5 

минута наступи са минималним бројем играча дужан је да прекине утакми-

цу.

(2) У случају прекида утакмице због мање играча од 7 утакмица се ре-

гиструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника, 

уколико овај до прекида није постигао бољи резултат.

Члан 62.

(1) На утакмицама српске лиге клубови су обавезни да почну утакмицу 

са најмање 2 (два) играча који на дан 01. 01. текуће године нису старији од 

20 година. Извршни одбор ФСС ће у року од 15 дана пред почетак такми-

чења у Српској лиги донети одлуку о играчима који имају право наступа 

као бонус играчи.
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(2) На утакмицама зонске лиге клубови су обавезни да почну утакмицу 

са најмање 1 (једним) играчем који на дан 01. 01. текуће године ниje ста-

рији од 20 година. Извршни одбор ФСС ће у року од 15 дана пред почетак 

такмичења у Зонској лиги донети одлуку о играчима који имају право 

наступа као бонус играчи.

(3) Уколико се за време првог полувремена утакмице врши замена иг-

рача узраста до 20 (двадесет) година, а након његовог изласка из игре у 

тој екипи не остане обавезан број играча узраста до 20 (двадесет) година, 

уместо њега у игру може уђи само играч узраста до 20 (двадесет) година.

Члан 63.

(1) На првенственим утакмицама српских лига могу се извршити заме-

не највише 3 (три) играча.

XIX - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Члан 64.

(1) Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним 

за наступање. Лекарски преглед мора бити убележен у фудбалску легити-

мацију 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.

(3) Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није обавио 

лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране лекара забрање-

но играње, као и играч коме лекарски преглед није убележен у легитима-
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цији а делегату утакмице није ставио на увид званичну потврду о изврше-

ном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици.

(4) Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча омла-

динца за наступ у првом тиму. Са специјалним лекарским прегледом, све 

док је на снази, играч може наступити на свим утакмицама и у случају да 

је рок важности редовног прегледа истекао.

XX - ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ

Члан 65.

(1) Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте 

боје, већ морају бити различито одевени.

(2) Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим 

који гостује. Уколико домаћи тим наступа у дресовима боје свога клуба, 

домаћин је дужан да позајми дресове гостујућем тиму, ако их овај нема.

(3) Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка првенства 

пријаве боју опреме у којој ће наступати. 

Члан 66.

(1) Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве про-

писане 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 шири-

на линија сваког броја мора бити најмање 5 цм.
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XXI - НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ

Члан 67.

(1) Клубови морају одиграти предвиђене утакмице са најбољим тимо-

вима.

(2) Неизвршавање ове обавезе повлачи дисциплинску одговорност.

XXII - ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ

Члан 68.

Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи утакмицу 

са 3:0 (пар–форфе), кажњава се измирењем трошкова насталих неодигра-

вањем утакмице као и казном одузимања бодова према одредбама Дис-

циплинског правилника ФС Србије.

Члан 69.

Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утакмице, 

искључује се из даљег такмичења и пада у два нижа ранга такмичења без 

обзира на постигнути пласман, с тим што поред тога подлеже дисциплин-

ској одговорности по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Члан 70.

Поред тога клуб је дужан да надокнади штету другом клубу, која се 

утврђује на следећи начин:
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- путне трошкове, за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, од-

носно ефективне трошкове око организовања утакмице (припрема игра-

лишта, трошкови суђења и делегата).

Члан 71.

Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду тражи, 

клуб је дужан да достави у два примерка, најкасније у року од 15 дана од 

дана када противник није дошао на одигравање утакмице.

Члан 72.

Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока неће се 

узимати у разматрање.

Члан 73.

Одлуку о висини накнаде трошкова доноси надлежни орган савеза 

одговарајуће лиге. 

XXIII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

(1) Приход са првенствених утакмица овог такмичења убирају клубови 

домаћини.

(2) Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку.
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Члан 75.

Клубови српских лига уплаћују накнаду за програмске активности на 

уздизању и унапређењу фудбалског спорта и за вођење такмичења одго-

варајућем територијалном савезу, према посебној одлуци коју доноси Из-

вршни одбор ФС Србије.

Клубови српских лига уплаћују чланарину за играче одговарајућим 

(територијалним) савезима а доказ о уплаћеној-измиреној чланарини мо-

ра бити оверен у легитимацији играча.

Члан 76.
Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама и делегату) 

исплати у целини путне трошкове, и накнаду за обављање дужности, у 

висини коју утврђује надлежни орган ФС Србије непосредно по завршетку 

утакмице.

Уколико клуб не поступи по одредбама из предходног става или исте 

исплати у недовољном – непотпуном износу, дужан је да у року од 72 сата 

неисплаћени износ уплати на текући рачун службених лица. 

Члан 77.
Уколико клуб из неоправданих разлоге не допутује на одигравање пр-

венствене утакмице а исту није на 48 часова отказао, дужан је да надок-

нади следеће трошкове према рачунима клубу домаћину:

- за организацију редарске службе и службе обезбеђења;

- за штампање улазница;
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- за путне трошкове и дневнице судија и делегата и

- изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди на-

длежни орган.

XXIV - СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

Члан 78.

(1) Све одлуке надлежних органа српских лига објављују се у «Служ-

беном билтену». У службеном билтену објављују се одлуке о распореду 

утакмица, местима и времену одигравања утакмица и то најкасније 5 дана 

пре одигравања. У осталим случајевима клубови се о распореду оба-

вештавају телеграмом, с тим да обавештења приме најкасније 48 часова 

пре одигравања утакмица.

(2) Одлуке надлежних органа које се односе на клуб као целину; одлу-

ке о казнама – изречене клубовима и одлуке о споровима између клубова 

објављују се у Службеном билтену у виду кратког саопштења, а заинтере-

сованим клубовима доставља се писани отправак одлуке са образло-

жењем и поуком о правном леку.

(3) Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на појединца 

(играча, тренера или фудбалског радника) надлежни орган објављује од-

луку у Службеном билтену са кратким образложењем – истичући врсту и 

висину казне, утакмицу на којој је прекршај учињен, кратак опис прекршаја 

и одредбе Дисциплинског правилника које су примењене код изрицања 

казне.
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(4) Рок за улагање жалбе на одлуке о дисциплинским казнама за поје-

дине (играче, спортске раднике и тренере) је 8 (осам) дана по објави од-

луке у Службеном билтену, а у свим осталим случајевима 8 (осам) дана по 

пријему писменог отправка одлуке.

(5) Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног билтена, 

да прате службена саопштења свих органа Лиге и да на захтев тих органа 

доставе одговоре у остављеном року, у противном подлежу дисциплинској 

одговорности.

XXV - ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА

Члан  79.

(1) По завршетку такмичења српске фудбалске лиге сезоне 2018/2019. 

обнављање лига врши се на следећи начин:

(2) У Прву лигу улазе прваци Српске лиге групе «Београд», «Војводи-

на» , «Запад»  «Исток».

(3) Из из лиге «Београд» испада 1 (један) последњепласирани клуб, из 

српске лиге «Војводина» и «Исток» испада по 2 (два) најслабије пласира-

на клуба, из српске лиге «Запад» испада 3 (три) најслабије пласирана 

клуба.

(4) Из српске лиге испада још онолико клубова колико се врати из Пр-

ве лиге Србија а припадају територији те српске лиге.

 (5) У Српску лигу «Београд» улазе два најбоље пласирана клуба Зон-

ске лиге «Београд» и победник 2 (две) утакмице „баража“ између најсла-
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бије пласираног клуба Српске лиге «Београд»  који не испада (први изнад 

потиснутих клубова) и трећепласираног клуба Зонске лиге «Београд». 

Поражени клуб постаје члан Зонске лиге «Београд».

(6) У Српску лигу «Војводина» улазе првопласирани клубови ВФЛ лиге 
«Исток», «Север» и «Југ» и победник 2 (две) утакмице «баража» између 
најслабије пласираног клуба Српске лиге «Војводина» који не испада (пр-
ви изнад потиснутих клубова), и другопласираних клубова ВФЛ лиге «Ис-
ток», «Север» и «Југ». Поражени клуб постаје члан ВФЛ лиге «Исток», 
«Север» и «Југ» по територијалнојн припадности. Упутство о начину оди-
гравања утакмица «баража» усвојиће Извршни одбор ФС Војводине.

(7) У Српску лигу «Запад» улазе првопласирани клубови Зонских 
фудбалски лига «Западно - Моравска», «Шумадијско - Рашка», «Колубарс-
ко - Мачванска» и «Подунавско - Шумадијска».

(8) У Српску лигу «Исток» улазе првопласирани клубови Зонских 
фудбалских лига лиге «Исток», «Запад» и «Југ».

Члан 80.

(1) У случају када се клуб расформира, спаја са другим клубом или 
одустане од такмичења за време јесење сезоне или пролећне сезоне 
такмичарске године, али пре одигравања последњег кола првенства, у 
групи те лиге испада по један клуб мање, с тим што задње пласирани клуб 
на табели увек испада.

(2) Уколико се пре почетка такмичења из било којих разлога укаже 
слободно местo у Српској лиги, то место попуњава најбоље пласирани 
клуб из те лиге који је потиснут (испао) због испадања клубова из Прве 
лиге Србије. Ако нема потиснутог клуба, место попуњава најбоље пласи-
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рани клуб из зонске лиге са територије лиге којој припада клуб који је 
одустао од такмичења. 

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

Члан 81.
(1) Независно од одредаба члана 79. ових Пропозиција и стеченог пра-

ва на основу заузетог пласмана на табели за прелазк у виши ранг, Изврш-
ни одбор територијалног савеза има право да изврши процену финан-
сијског стања, створених услова, играчког потенцијала, стручних и аматер-
ских радника у клубовима, а у циљу утврђивања и обезбеђивања стабил-
них услова који гарантују нормално и несметано такмичење у вишем рангу.

(2) Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће утврдити 
извршни одбор територијалног савеза у консултацији са стручним органи-

ма. 

XXVI - МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО- ПЕДАГОШКИ РАД

Члан  82.
(1) Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању услова за 

стручно-педагошки рад.

(2) Минимум услова за стручно-педагошки рад у клубовима чине они 

услови који су дати одлукама Извршног одбора ФС Србије, а, клубови су 
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дужни да исте испуне, у противном, подлежу одредбама Дисциплинског 

правилника. 

XXVII - НАГРАДЕ

Члан 83.
(1) Првак лиге добија од територијалног савеза у трајно власништво 

посебан пехар – плакету на коме се урезује име клуба и година освајања 

првенства.

XXVIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важиће одредбе 

Правилника о фудбалским такмичењима и осталих прописа и одлука ФС 

Србије.

Члан 85.
Одлуке које доноси Извршни одбор ФС Србије, о спровођењу такми-

чења непосредно се примењују и оне обавезују све клубове српских лига.

Члан 86.
Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФС Србије „Фудбал“, а примењиваће се од првог кола 

јесење сезоне такмичарске 2018/2019. године.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања 

Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео 

је следећу

О Д Л У К У

О ИГРАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НАСТУПА КАО  
БОНУС ИГРАЧИ

Члан 1.

У смислу одредба Пропозиција такмичења за првенство Српске лиге, 

за такмичарску 2018/2019. годину, као бонус играчи сматраће се играчи 

рођени 01.01. 1999. године и млађи.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА МЛАЂИХ 
КАТЕГОРИЈА ИГРАЧА  ЗА ТАКМИЧАРСКУ  

2018/2019. ГОДИНУ

I - ОСНОВНЕ ОРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такми-

чења Лига млађих категорија играча, услови под којима се такмичење 

одвија, утврђују надлежни органи који руководе такмичењем 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 фудбал-

ских лига и надлежних органа за спровођење такмичења на нивоу Фудбал-

ског савеза Србије која садржи:

- такмичарски степен,

- такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,
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- број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским 

групама,

- начин такмичења: бод систем или куп систем,

- начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену такми-

чења и такмичарској групи,

- услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у од-

ређеном степену такмичења.

Члан 3.

 Фудбалско првенство на нивоу ФС Србије за које важе ове пропо-

зиције 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 уткамица 

дужни су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакми-

це.
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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 енерги-

чне мере. 

II - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА

Члан 8.

(1) Распоред утакмица, утврђује надлежни орган пре почетка такми-

чарске сезоне.

(2) Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији клубова, 

која се мора одржати најмање 15 дана пре почетка првенства.

(3) Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачуна о 

клубовима из истог места, односно клубовима са суседних терена за игру, 

или о корисницима истог игралишта, како би се приликом жребања извр-

шио такав распоред (дириговани жреб) ових клубова, 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 недељом, a 

изузетно средом. 

(2) Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и неким 

другим - радним даном по правилу пре следећег кола првенства, 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 утакмице 

последња два кола првенства.

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

колу првенства утакмице се одигравају истог дана у исто време.

(2) Одложене утакмице у завршном делу се морају одиграти пре по-

следњег кола  

(3) Изузетно, уз сагласност оба клуба надлежни орган може дати одо-

брење да се поједине утакмице последњег кола играју у раније утврђено 

време, под условом да исход такве утакмице ни теоретски не може утица-

ти на пласман других клубова.

III - ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 11.

(1) Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такмичарски 

орган.
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(2) Када се утакмица одлаже због немира већих размера на територији 

клубова учесника или немогућности да се спроведу прописане мере без-

бедности за одигравање првенствених утакмица, Комесар за такмичење 

донеће одлуку на предлог комесара за безбедност територијалних савеза, 

односно на основу захтева клубова учесника да се утакмица одложи.

(3) Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип и сл), 

а не због спортских повреда играча, то се може учинити уколико су болес-

на најмање 4 играча једног клуба. Када Такмичарски орган добије писмени 

захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплетном 

медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, 

мишљење  за опоровак тј. дужину  боловања и сл.), пре доношења одлуке  

затражиће предлог и мишљење од Медицинске комисије ФС Србије по 

захтеву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања 

мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

(4) Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје играчза репрезен-

тативне селекције ФСС, неће бити одлагања утакмице које су утврђене 

календаром такмичења.

(5) Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора се дос-

тавити надлежном органу најкасније 5 (пет) дана пре предвиђеног термина 

утакмице чије се одлагање тражи. О одлагању утакмице клубови морају 

бити обавештени писмено или телеграмски 72 часа пре часа утврђеног за 

почетак утакмице, која се одлаже.

(6) Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубова на-

длежни 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 заинтерсованих клубова, нити да даје 
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такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на 

остале клубове.

(7) Писана сагласност мора бити достављен надлежном органу најкас-

није 5 дана пре него што је календаром такмичења утврђен распоред 

утакмица одговарајућег кола.

(8) Клубови који евентуално уговоре одигравање међународних утак-

мица у земљи или иностранству у терминима у којима се играју утакмице 

Омладинске и Кадетске лиге, неће моћи да траже одлагање својих утакми-

ца у првенству.

(9) У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилни-

ком о фудбалским такмичењима ФС Србије, надлежни орган најкасније 24 

часа пре одигравања утакмице, може донети одлуку о одлагању утакмице.

(10) Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти радним 

даном пре наредног кола.

Члан  12.

(1) Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за игру, не-

доласка судија или разлога више силе, надлежни такмичарски орган до-

неће одлуку да се утакмица одигра у првом слободном термину.

IV - ТЕРЕНИ ЗА ИГРУ

Члан 13.

(1) Сви клубови морају имати сопствени или уговором обезбеђени те-

рена за игру за сваку такмичарску годину.
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(2) Сваки терен за игру мора бити регистрован за одигравање утакми-

ца са назнаком категорије утакмица које се могу играти.  Регистра -

цију и категорију терена за игру врши Комисија за преглед и пријем терена 

за игру одређена решењем генералног секретара ФС Србије за лиге 

млађих категорија.

Члан 14.
(1) Првенствне утакмице могу се играти само на терену који је оспо-

собљен 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 посту-

пи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме терена за 

игру.

(4) Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата утак-

мице, 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 заинтересована клуба и судије.

(5) Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог 

што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен да води 

утакмицу.

(6) Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету 

одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу 

у року од 24 часа уз претходно писмено обавештење.
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V - ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА 
УТАКМИЦЕ

Члан 15.

(1) Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује на-

длежни орган. 

(2) Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог члана, 

може се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 дана пре утак-

мице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије и делегате утакмице.

(3) При одређивању времена почетка утакмице лиге млађих категорија 

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 заказати најраније у 

11,00 часова а ако је удаљеност преко 200 километара утакмица се може 

заказати најраније у 13,00 часова.

VI - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 16.

(1) Организацију утакмице спроводе домаћи клубови.

(2) Као домаћин клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у рас-

пореду утакмице.

Члан 17.

(1) Клуб домаћин обавезан је:
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- 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 почет-

ка утакмице, која се уз записник доставља надлежном органу, а уколико 

домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одобрење за одигравање 

утакмице, делегат неће дозволити 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 заршетка утакмице,

- списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га прилаже уз 

свој извештај надлежном органу.

- да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и 

других службених лица како пре, тако за време утакмице и после ње,

- да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани продају 

алкохолних пића као и безалкохолних пића у стакленој амбалажи. (доз-

вољена је употреба амбалаже од папира или пластике),

- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту - дежурног 

лекара и дежурно санитетско или друго возило, погодно за транспорт по-

вређеног играча (лица), јер у противном утакмица се неће играти.

- регистарски број дежурног возила, са презименом и именом лекара 

и возача доставља се делегату утакмице,
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- клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање 

образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се записник 

укуца у компјутер, односно попуни писаћом машином, као и да пружи сву 

неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању 

одређених лица,

- да обезбеди шест скупљача лопти, обучених у спортској опреми, 

која се разикује од опреме играча који играју,

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

немају право,

- да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег квали-

тета, а по одлуци ФС Србије о марки и типу лопте,

- клуб-домаћин је дужан да предузиме све потребне мере за обез-

беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе, пре утакми-

це и за време одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања 

утакмице, одговарајућим превозним средством.

Члан 18.

(1) На свим утакмицама на клупи за резервне играче могу се налазити 

5 службених лица и 7 резервних играча:

(а) лиценцирани овлашћени представник клуба;

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

(в) помоћни тренер, обучен у спортску опрему;
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(г) лиценцирани лекар;

(д) физиотерапеут;

(ђ) највише седам резервних играча уписаних у записник утакмице, 

обучени у спортску опрему;

Члан 19. 

(1) Уколико неко од лица наведених у претходном члану, нема одгова-

рајућу опрему – обележја, делегат утакмице захтеваће, преко главног де-

журног да такво лице одстрани из ограђеног дела терена.

(2) Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да по-

чне.

VII - ПРАВО НАСТУПАЊА 

Члан 20.

(1) На утакмицама Лига млађих категорија играча имају право насту-

пања сви правилно регистровани играчи, који су стекли право наступања 

по одредбама Правилника о регистрацији клубова и играча ФСС.

(2) У омладинским лигама могу наступати највише 2 играча старија од 

годишта прописаног за ту категорију такмичења, чије годиште ће бити од-

ређено посебном одлуком Извршног одбора ФС Србије.

(3) У записнику утакмице могу бити уписана највише два играча из 

става 2. овог члана Пропозиција.
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Члан 21.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се на-

лазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због 

добијених јаних опомена.

VIII - УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА

Члан 22.

(1) Право наступања и идентитет свих играча – оних који наступају 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 играче 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 утакмице, фудбалске 

легитимације за играче који ће наступити.

(3) Овлашћени представници клубова имају право увида у спортске 

легитимације, играча клубова у присуству делегата или судија утакмице. 

Члан 23.

(1) За утврђивање идентитета и права наступања играча Омладинске 

и Кадетске лиге Србије довољна је фудбалска легитимација.

(2) Ако играч нема фудбалску легитимацију, идентитет се утврђује на 

основу личне карте или путне исправе.
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(3) Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације, дужан 

је у року од 24 часа да достави легитимацију надлежном органу да прове-

ри њену исправност (право наступања, чланарину, казне и др.). Ако играч 

наступа без легитимације мора показати делегату утакмице потврду о из-

вршеном важећем лекарском прегледу.

(4) Противнички клуб може, уз подношење записника утакмице, прове-

рити исправност регистрације и право наступања играча, који је наступио 

без фудбалске легитимације.

Члан 24.

Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбалску ле-

гитимацију, личну карту или путну исправу нема право наступања.

Члан 25.

(1) Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или 

овлашћени представник противничког клуба посумња у исправност тог 

документа, играч је дужан да свој идентитет докаже личном картом или 

путном исправом а делегат задржава легитимацију и доставља је уз из-

вештај надлежном органу.

IX - ДЕЛЕГАТИ

Члан 26.

За сваку првенствену утакмицу Лиге млађих категорија надлежни ор-

ган одређује делегата који заступа руководство и има врховни надзор на 

утакмици.
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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 норматив-

на акта ФС Србије.

Члан 29.

Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који се оба-

везно организују најмање једанпут годишње и да успешно положе прове-

ре.

Члан 30.

Делегати су дужни, да у случајевимна прекида утакмица, искључења 

играча и евентуалних спорова између клубова насталих у вези такмичења, 

обаве све потребне радње које су неопходне за одлучивање органа.

Члан 31.

Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у стање, конста-

тује испуњавање такмичарских услова за одигравање утакмица, који су 

прописани овим Пропозицијама.

Члан 32

(1) Делегате за утакмице одређује надлежни орган.
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(2) Делегат на утакмици као званични представник савеза заступа ру-

ководство такмичења и врши надзор над утакмицом.

(3) Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку саве-

за.

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 органи-

зацијом и пружа пуну помоћ клубовима и судијама.

Његове конкретне дужности су:

- да дође на стадион најкасније 1 сат пре заказаног почетка утакми-

це;

- да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет 

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 ре-

зервне играче и службена лица) свима који на то немају право као и служ-

беним 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;
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- да у присуству представника клубова, састави прву страну записни-

ка о утакмици најкасније 30 минута пре њеног почетка. Записник се саста-

вља 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 приме-

рак домаћину, трећи гостујућем клубу. Записник се обавезно куца на рачу-

нару, а изузетно на писаћој машини,

- да у записник одмах после утакмице упише описну оцену судијама 

на основу Упутства који доноси Извршни одбор ФС Србије;

- да контролише организацију утакмице;

- делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у при-

суству овлашћених представника оба клуба и судија, састави записник о 

одиграној утакмици и да евентуално саслуша искључена или пријављена 

лица, као и да задржи спортске легитимације 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;

- судија, судије помоћници, овлашћени представници оба клуба и 

искључени играчи (ако је било искључења) дужни су на захтев делегата да 

дају прецизне одговоре, који се уносе у записник на питања која им буде 

поставио делегат утакмице;

(4) Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, да 

поред фудбалске легитимације, тражи и личну карту или путну исправу .
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(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 слу-

чају 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 сас-

тавити на рачунару, а изузетно на писаћој машини.

(9) Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утакмице, 

изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске легитимације искљу-

чених играча, списак редара, списак лица која су седела на клупи, достави 

надлежном органу у року од 24 часа по одиграној утакмици.

(10) У случају недоласка делегата, његову дужност преузима судија 

утакмице.

Члан 33.

(1) Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања деле-

гатске дужности оним делегатима, који своју дужност не обављају у складу 

са овим Пропозицијама.

(2) Изречене мере се уписују у билтен лиге.
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Члан 34.

Извршни одбор ФС Србије издаје посебно Упутство о вршењу дуж-

ности 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 одигравања 

следећег кола о чему се обавештавају сви клубови лиге путем сајта најкас-

није 2 дана од извршеног делегирања за једно коло.

Члан 37.

 (1) Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре пре утакми-

це прегледа терен за игру и одлучи да ли је терен подобан за игру.

(2) Уколико судија установи уз присуство делегата и капитена обе еки-

пе у време предвиђено за почетак утакмице да је терен за игру неподобан 
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за игру, утакмица се не може одиграти, а одлуку саопштава делегату утак-

мице, а клубови су дужни да поступе у смислу ових Пропозиција.

Члан 38.

(1) Судија је обавезан да дође на стадион 1 час пре почетка утакмице 

и успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лицима.

(2) Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед 

просторија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних примед-

би 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 податке 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 писаној 

форми против играча, функционера, стручних и техничких руководилаца 

за прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.

 (6) Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршет-

ку утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице дођу до де-

легата ради саслушања. 

Члан 39.

(1) Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на стадион у 

заказано време а најкасније 15 минута од предвиђеног почетка, утакмицу 
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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, клубо-

ви ће се споразумети да утакмицу води један од испитаних присутних су-

дија 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 почет-

ка утакмице. Записник о споразуму потписују оба капитена и делегат. Овај 

записник се прикључује записнику утакмице и доставља преко делегата 

надлежном органу.

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

дио делегат, то се мора констатовати у записнику одигране утакмице.

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

помоћника, судија ће одлучити о избору помоћника. Ако судија не успе да 

на стадиону нађе испитаног судију, он је овлашћен да затражи од оба клу-

ба да му ставе на располагање по једног свог регистрованог играча да 

обаве дужност судије помоћника. Уколико се у међувремену судије помоћ-

ници појаве на стадиону или дође неки испитани судија, судија ће тада 

заменити играча са делегираним, односно испитаним судијама који прис-

тану да врше дужност судија помоћника.

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

исте овери. 
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XI - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 40.

(1) Суспендован клуб, не могже наступити на јавној утакмици све док 

траје суспензија.

(2) Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвр-

шавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспор-

них обавеза насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлеж-

ног 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 неопходно по-

требне за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се 

регистровати све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне 

одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице према распореду такмичарског 

органа.

Члан 41. 

(1) Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења разних оба-

веза не може наступити, а утакмица се региструје са 3:0 (пар-фофе), у 

корист противничког клуба.

(2) Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регис-

тровати са 3:0 (пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен 

према Дисциплинском правилнику ФС Србије.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9 СТРАНА 249ФУДБАЛ, 24.05.2018.

  XII - ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ  ТЕРЕ-
НУ ЗА ИГРУ ИЛИ ТЕРЕНИМА ЗА ИГРУ ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 42.

(1) Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном тере-

ну за игру или теренима за игру одређеног подручја, дужан је најкасније на 

5 дана пре одигравања утакмице да надлежном органу пријави други те-

рена за игру на коме жели одиграти утакмицу, које је регистровано за иг-

рање утакмица српских лига. 

(2) Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакми-

це најкасније  48 часова пре часа утврђеног за почетак утакмице.

(3) Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања утак-

мице, у року који је утврђен претходним чланом није обавезан да иде на 

одигравање утакмице, а о томе је дужан да телеграфски обавести надлеж-

ни орган.

(4) Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 30 км од 

седишта кажњеног клуба, сем код лиге Београд где не може играти на те-

риторији своје и суседне Општине.

Члан 43.

(1) Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање утак-

мице има веће трошкове него што би имао да је играо на терену кажњеног 

клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб.
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(2) Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну споразум, 

утврдиће надлежни орган.

XIII - ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 44.

(1) О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радни-

ка клубова у овом такмичењу, одлучује надлежни орган на основу одреда-

ба Дисциплинског правилника ФС Србије и критеријума које доноси Из-

вршни одбор ФС Србије.

(2) Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се јави 

делегату ради саслушања. Уколико се искључени играч не јави делегату 

ради саслушања, клуб је дужан да саслуша играча и да изјаву, достави 

надлежном органу у року од 24 часа после одигране утакмице.

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

саслушан.

Члан 45.

(1) На одлуке недлежног органа има места жалби Комисији за молбе и 

жалбе територијалног савеза, у року од 8 дана, од пријема службеног са-

општења, односно од пријема одлуке. 

(2) Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, друштвено-

спортског радника) или клуб, надлежни орган објављује у службеном бил-

тену.
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Члан 46.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице наста-

лу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на првој наред-

ној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и паузе, играч сле-

дећу 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 опо-

мену и на истој буде искључен због добијања друге јавне опомене, играч 

се дисциплински кажњава због искључења, а јавне опомене се не евиден-

тирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији надлежног органа.

Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води евиде-

ницју 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 регистрована 

са 3:0 (пар-форфе) у његову корист, а клуб – играч ће бити кажњен по од-

редбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
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Члан 48.

Надлежни орган води евиденцију о јавним судијским опоменама, обја-

вљује их путем службеног саопштења и контролише извршење аутомат-

ске 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 утакмице на коју се 

жали. Жалбу по свим основама мора се доставити у року од 2 (два) дана 

од дана одигравања утакмице.

(3) Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје потребе, 

а други доставља другом клубу у спору, на који је овај 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 жиро рачун ФСС, а надлежни орган је ду-

жан да преко рачуноводства Савеза контролише уплату таксе. 

Члан 50.

(1) Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недо-

вољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак већ ће бити одбаче-

не, а утакмица ће се регистровати са постигнутим резултатом.
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(2) При оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће так-

се, узима ће се у обзир датум поштанског жига (препорученог писма, од-

носно 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 државни 

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 случајевима 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  жал-

бе ФС Србије уз уплату таксе чију висину утврђује Извршни одбор ФС 

Србије. 

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

(3) Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби 

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

преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у вези са ислед-

ним 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. 

XV - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 54.

(1) Изузетно, од одредаба чл. 50. и 51. ових Пропозиција, за утакмице 

последња два кола, које непосредно утичу на одређивање клуба који тре-

ба да учествује у квалификацијама, које се спроводе непосредно по завр-

шетку такмичења или клуба који треба да настави такмичење у вишем 

степену, рок за улагање жалби се скраћује и то у I степену на 1 дан, сутра-

дан до 17 часова по одиграној утакмици и у II степену на 24 часа по прије-

му првостепене одлуке.

(2) Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана прије-

ма 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 Правилника ФС Ср-
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бије у смислу члана 69. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Ср-

бије.

(2) Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из претходне 

тачке овог члана.

XVI - РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 56.

(1) Све одигране утакмице региструје надлежни орган у року од 15 да-

на од дана одигравања, изузев утакмице из поглавља XIV ових Пропози-

ција, које се региструју непосредно по истеку рока за улагање жалби.

(2) Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице, продужава се до доношења одлуке по жалби, односно до пра-

воснажности те одлуке.

(3) Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране 

надлежног органа осим у случајевима који су изричито предвиђени Пра-

вилником о фудбалским такмичењима ФС Србије.

XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 57.

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

Тим који победи на утакмицама српског ранга такмичења осваја 3 (три) 

бода, у случају нерешених резултата оба тима освајају по 1 (један) бод, а 

тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.
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(2) За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утакмица 
одговарајућег кола, имена тимова који се такмиче, број освојених бодова 
и број датих и примљених голова.

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

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

(5) Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о месту које 
одлучује о прелазу у нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, 
квалификације, бараж и сл.) у случају истог броја освојених бодова два 
или више тимова, пласман на табели се сачињава на основу додатне по-
моћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним сусретима 
односних тимова.

(6) Пласман на додатној помоћној табели, утврђује се збиром освоје-
них бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и 
примљених голова. Ако је и ова разлика једнака, одлучује већи број по-
стигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба), односно већи 
број постигнутих голова (када су у питању три или више клубова).  Ако се 
ни на овакав начин не може доћи до решења, онда ће се питање победни-

ка утврдити путем жреба који спроводи надлежни такмичарски орган.

XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 58.

Утакмица може да почне ако оба тима имају најмање по 7 играча.
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(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 ре-

зервни играчи.

Члан 59.

(1) Ако један тим за време игре остане са мање од 7 играча, судија је 

дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5 

минута наступи са минималним бројем играча дужан је да прекине утакми-

цу.

(2) У случају прекида утакмице због мање играча од 7 утакмица се ре-

гиструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника, 

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 узраста 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 Ср-

бије клубови могу заменити 5 (пет) играча који су уписани у записник утак-

мице као заменици (резерве).
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XIX - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Члан 62.

(1) Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним 

за наступање. Лекарски преглед мора бити убележен у фудбалску легити-

мацију 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.

(3) Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није обавио 

лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране лекара забрање-

но играње, као и играч коме лекарски преглед није убележен у легитима-

цији а делегату утакмице није ставио на увид званичну потврду о изврше-

ном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици.

(4) Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча омла-

динца за наступ у првом тиму, а четири месеца за играча кадета за наступ 

у омладинском тиму. Са специјалним лекарским прегледом, све док је на 

снази, играч може наступити на свим утакмицама и у случају да је рок 

важности редовног прегледа истекао.

XX - ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ

Члан 63.

(1) Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте 

боје, већ морају бити различито одевени.
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(2) Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим 

који гостује. Уколико домаћи тим наступа у дресовима боје свога клуба, 

домаћин је дужан да позајми дресове гостујућем тиму, ако их овај нема.

(3) Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка првенства 

пријаве боју опреме у којој ће наступати. 

Члан 64.

(1) Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве про-

писане 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 шири-

на 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 неодигра-

вањем утакмице као и казном одузимања бодова према одредбама Дис-

циплинског правилника ФС Србије.

Члан 66.

Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утакмице, 

искључује се из даљег такмичења и пада у два нижа ранга такмичења без 
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обзира на постигнути пласман, с тим што поред тога подлеже дисциплин-

ској 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:

- путне трошкове, за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, од-

носно ефективне трошкове око организовања утакмице (припрема игра-

лишта, 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 утакмице.

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 савеза 

одговарајуће лиге. 
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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 одгова-

рајућим (територијалним) савезима а доказ о уплаћеној-измиреној члана-

рини мора бити оверен у легитимацији играча.

Члан 73.
Клубови домаћини исплаћују путне трошкове накнаду за обављање 

дужности судија, делегата и посматрача (судијама пре утакмице, а делега-

ту - посматрачу после утакмице), у висини коју утврђује надлежни орган 

ФС Србије, а уколико то не учине сносиће дисциплинску одговорност по 

оредбама Дисциплинског правилника ФСС. 

Члан 74.

Уколико клуб из неоправданих разлоге не допутује на одигравање пр-

венствене утакмице а исту није на 48 часова отказао, дужан је да надок-

нади следеће трошкове према рачунима клубу домаћину:

- за организацију редарске службе и службе обезбеђења;
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- за штампање улазница;

- за путне трошкове и дневнице судија и делегата и

- изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди на-

длежни орган.

XXIII - СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

Члан 75.

(1) Све одлуке надлежних органа лига млађих категорија објављују се 

у «Службеном билтену». У службеном билтену објављују се одлуке о рас-

пореду утакмица, местима и времену одигравања утакмица и то најкасније 

5 дана пре одигравања. У осталим случајевима клубови се о распореду 

обавештавају телеграмом, с тим да обавештења приме најкасније 48 ча-

сова пре одигравања утакмица.

(2) Одлуке надлежних органа које се односе на клуб као целину; одлу-

ке о казнама – изречене клубовима и одлуке о споровима између клубова 

објављују се у Службеном билтену у виду кратког саопштења, а заинтере-

сованим клубовима доставља се писани отправак одлуке са образло-

жењем и поуком о правном леку.

(3) Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на појединца 

(играча, тренера или фудбалског радника) надлежни орган објављује од-

луку у Службеном билтену са кратким образложењем – истичући врсту и 

висину казне, утакмицу на којој је прекршај учињен, кратак опис прекршаја 

и одредбе Дисциплинског правилника које су примењене код изрицања 

казне.
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(4) Рок за улагање жалбе на одлуке о дисциплинским казнама за поје-

дине (играче, спортске раднике и тренере) је 8 (осам) дана по објави од-

луке у Службеном билтену, а у свим осталим случајевима 8 (осам) дана по 

пријему писменог отправка одлуке.

(5) Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног билтена, 

да прате службена саопштења свих органа Лиге и да на захтев тих органа 

доставе одговоре у остављеном року, у противном подлежу дисциплинској 

одговорности.

XXIV - ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА

Члан  76.

(1) По завршетку такмичења Омладинске и  Кадетске лиге ФС Србије 

обнављање лигe врши се на следећи начин:

(2) Из Омладинске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пласи-

рана клуба, а улазе прваци омладинских лига фудбалских савеза региона 

«Источне» и «Западне» Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбал-

ског савеза Београда.

(3) Из Кадетске лиге Србије испадају 4 (четири) најслабије пласирана 

клуба, а улазе прваци кадетских  лига фудбалских савеза региона «Источ-

не» и «Западне» Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског саве-

за Београда.

(4) Уколико неко од првака лига млађих категорија територијалних са-

веза неће да наступа у лиги из тачке 2. и 3. овог члана, право преузима 
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другопласирана екипа територијалног савеза, а у складу са одлуком тог 

савеза.

Ако првопласирана и другопласирана екипа територијалног савеза 

неће да наступа у лиги из тачке 2. и 3. овог члана, то место попуњава нај-

боље пласирани клуб који би испао из те лиге.   

Члан 77.
(1) У случају када се клуб расформира, спаја са другим клубом или 

одустане од такмичења за време јесење сезоне или пролећне сезоне 

такмичарске године, али пре одигравања последњег кола првенства, у 

групи те лиге испада по један клуб мање, с тим што задње пласирани клуб 

на табели увек испада.

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

укаже слободно местo у лиги млађих категорија, то место попуњава нај-

боље пласирани клуб са територије лиге којој припада клуб који је одустао 

од такмичења. 

Члан 78.
(1) Независно од одредаба члана 76 ових Пропозиција и стеченог пра-

ва на основу заузетог пласмана на табели за прелазк у виши ранг, Изврш-

ни одбор територијалног савеза има право да изврши процену финан-

сијског стања, створених услова, играчког потенцијала, стручних и аматер-

ских радника у клубовима, а у циљу утврђивања и обезбеђивања стабил-

них услова који гарантују нормално и несметано такмичење у вишем рангу.

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

извршни одбор територијалног савеза у консултацији са стручним органи-

ма. 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9 СТРАНА 265ФУДБАЛ, 24.05.2018.

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. 

XXVI - НАГРАДЕ

Члан 80.
(1) Првак Омладинске и Кадетске лиге добија од Фудбалског савеза 

Србије у трајно власништво посебан пехар на коме се урезује година ос-

вајања првенства.

XXVII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важиће одредбе 

Правилника о фудбалским такмичењима и осталих прописа и одлука ФС 

Србије.

Члан 82.
Одлуке које доноси Извршни одбор ФС Србије, о спровођењу такми-

чења непосредно се примењују и оне обавезују све клубове лига млађих 

категорија.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 266 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

Члан 83.

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФС Србије „Фудбал“, a примењиваће се од првог кола 

јесење сезоне такмичарске 2018/2019. године.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017.) и члана 9. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и ванредни бр. 3/2017), Одбор 

за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео 

је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ЗА ПРВЕНСТВО ФУТСАЛ ЛИГA СРБИЈЕ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такми-

чења футсал лига, услови по којима се такмичење одвија, утврђују на-

длежни органи који руководе такмичењем са правима и обавезама, уређују 

материјална и друга питања у вези са такмичењем као и друга питања 

предвиђена Правилником о фудбалским такмичењима. 

Члан 2.
Фудбалска првенства Футсал лига организују се у складу са Одлуком 

о систему сталних такмичења за првенства футсал лига и надлежних ор-

гана за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије која 

садржи:

- такмичарски степен,

- такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,
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- број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским 

групама,

- начин такмичења: бод систем или куп систем,

- начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену такми-

чења и такмичарској групи,

- услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у од-

ређеном степену такмичења.

Члан 3.

Извршни одбор ФС Србије руководи такмичењем у Првој и Другој фут-

сал лиги преко комесара за такмичење коме је поверио ове послове.

Такмичење у Трећој лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и 

„Исток“) Извршни одбор ФС Србије поверава ФС Београда, ФС Војводине, 

ФС региона Источне Србије и ФС региона Западне Србије. 

РУКОВОЂЕЊЕ ТАМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИ-
ЦА, ЗАПИСНИК

Члан 4.

Такмичењем руководи, Комесар за такмичење у Првој и Другој футсал 

лиги, коме  је Извршни одбор ФС Србије поверио ове послове.

Члан 5.

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем тере-

ну и дужни су да се старају о успеху организације утакмице.
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Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица 

дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакми-

це.

Члан 6.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 

најкасније 20 дана пре почетка првог (јесењег), односно другог (пролећног) 

дела такмичарске године, према званичном календару Фудбалског савеза 

Србије.

Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом према Бергеровим 

таблицама.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествују два или више клу-

бова, при одређивању такмичарских бројева, клубови који су боље пласи-

рани у претходној такмичарској години раздвајају се тако да се обезбеди 

да у истом колу један буде гост, а други домаћин.

Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више 

утакмица клубова Футсал лиге Србије, Комесар за такмичење може одо-

брити споразум заинтересованих клубова о промени места одигравања 

таквих утакмица. Ова измена мора бити унета у распоред одигравања 

утакмица пре почетка такмичарске године.

Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу ко-

ришћења и оних термина који по званичном календару ФС Србије, нису 

предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може да 

одлучи да се и такви термини користе за поједина првенствена кола.
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Члан 7.

Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу УЕФА 

могу се, на тражење клуба - учесника померити за раније, односно касније, 

о чему одлуку доноси Комесар за такмичење.

Члан 8.

Извршни одбор ФС Србије је дужан да током првенства, а према ука-

заној потреби, на захтев клубова или на предлог Комесара за такмичење, 

разматра питања развоја и регуларности првенства и да предузима хитне 

и енергичне мере.

У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Комесар за 

такмичење може да донесе одлуку да се једно или више првенствених 

кола игра истог дана и да почне у исто време.

На основу одлуке из става 2. овог члана, друго полувреме утакмице 

мора такође да почне у исто време.

Члан 9.

Ако је првенствена утакмица морала бити одложена или прекинута из 

оправданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, неста-

нак електричне енергије, пожар, земљотрес и сл.) о чему одлучује судија 

утакмице, Комесар за такмичење одлучиће да ли ће се играти нова, или 

ће се прекинута утакмица регистровати постигнутим резултатом до преки-

да утакмице.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је 

до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру.
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Члан 10.

Ако клуб даје два или више играча у репрезентацији Србије ради оди-

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

гравања првенствених утакмица.

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица, 

донети одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих раз-

лога који су наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, 

епидемије, саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице, 

друштвених немира већих размера на територији клубова учесника, немо-

гућност да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање пр-

венствених утакмица или из других изненадних непредвиђених околности 

(заузетост сале у месту одигравања утакмице).

Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип и сл), а 

не због спортских повреда играча, то се може учинити уколико су болесна 

најмање 4 стандардна играча. Када Комесар за такмичење добије писме-

ни захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплетном 

медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, 

мишљење за опоровак тј. дужину боловања и сл.), пре доношења одлуке  

затражиће предлог и мишљење од Медицинске комисије ФС Србије по 

захтеву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања 

мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

Када се утакмица одлаже због друштвених немира већих размера на 

територији клубова учесника или немогућности да се спроведу прописане 

мере безбедности за одигравање првенствених утакмица, Комесар за 

такмичење доноси одлуку на предлог Комесара за безбедност ФС Србије, 
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односно на основу захтева клубова учесника, а уз сагласност Комесара за 

безбедност ФС Србије. Из ових разлога једном клубу могу се одложити 

највише 2 (две) првенствене утакмице у току једног дела првенства (је-

сењег и пролећног). Када из ових разлога не постоје услови за одигравање 

првенствене утакмице у седишту клуба домаћина, а тај клуб је већ иско-

ристио поменути бонус од две одложене утакмице у једном делу првен-

ства, Комесар за такмичење ће по службеној дужности или на предлог 

Комесара за безбедност донети одлуку да се првенствена утакмица оди-

гра на терену по избору клуба домаћина, под условом да овај клуб обез-

беди све прописане услове за одржавање првенствених утакмица на том 

терену.

О промени места одигравања утакмице, клубови морају бити обавеш-

тени најкасније 72 часа пре одигравања утакмице.

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такми-

чење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба 

учесника, може донети одлуку да клубови учесници утакмице замене уло-

ге клуба домаћина у одговарајућем делу првенства.

На захтев клуба учесника међународних турнира, може се одложити 

утакмица једног кола, уз претходну сагласност другог клуба, с тим, што се 

одложена утакмица мора одиграти у првом слободном термину.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такми-

чење ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под 

условом да сваки клуб има најмање два слободна дана између одигра-

вања две утакмице. Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се 

одиграти најкасније пре првог кола које се игра на пролеће, а одложене 
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утакмице пролећног дела првенства пре одигравања последњег кола које 

се на основу одлуке надлежног органа обавезно игра у исто време.

Члан 11.

Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са 

својим најбољим тимом, осим повређених и кажњених играча.

Члан 12.

Приликом одигравања утакмице, овог такмичења, преставници клубо-

ва делегату утакмице обавезно стављају на увид фудбалске легитимације 

играча који тога дана наступају на утакмици.

Члан 13.

(1) Клуб домаћин обавезан је:

- да за сваку утакмицу писмено обавештење надлежном органу 

МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре одигравања 

утакмице,

- одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о при-

мљеном писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, пре почет-

ка утакмице, која се уз записник доставља надлежном органу, а уколико 

домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одобрење за одигравање 

утакмице, делегат неће дозволити да се утакмица одигра.

- да одреди најмање пет редара, који ће бити обележени одгова-

рајућим маркерима, ради одржавања реда, како за време одигравања 

утакмице, тако пре и после заршетка утакмице,
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- списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га прилаже уз 

свој извештај надлежном органу.

- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежурно 

санитетско или друго возило, погодно за транспорт повређеног играча (ли-

ца), регистарски број дежурног возила, са презименом и именом лекара и 

возача доставља се делегату утакмице (на образцу 3), Уколико делегат 

утакмице констатује да кола за хитне лекарске интервенције нису код сале 

до почетка утакмице, та утакмица се неће одиграти, а све последице због 

неодигравања утакмице сноси клуб-домаћин

- да не дозволи да у службеним просторијама и рестрективном прос-

тору буду лица која на то немају право,

Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање 

образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се записник 

укуца у компјутер за утакмице Прве Футсал лиге Србије односно, попуни у 

компјутер или писаћом машином, за утакмице Друге Футсал лиге Србије, 

као и да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евенту-

алном саслушању одређених лица.

Члан 14.

Клуб - домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обез-

беђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за време 

одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице, 

одговарајућим превозним средством.
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ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАК-
МИЦЕ

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

длежни орган. 

(2) Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог члана, 

може се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 дана пре утак-

мице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије и делегата утакмице.

(3) При одређивању времена почетка утакмице футсал лиге клубови 

морају водити рачуна да се утакмице редовног кола играју у периоду од 

петка до понедељка. Утакмице се играју петком и понедељком не пре 

18,00 часова и не после 21,00 часа, суботом и недељом се утакмице могу 

играти од 16,00 до 21,00 часа, изузетно уз обострану сагласност клубова 

утакмица се може одиграти у другом временском термину. Када се утакми-

це Футсал купа Србије играју средом, клубовима који играју куп, првенс-

твене утакмица се морају заказати суботом и недељом од 16,00 до 21,00 

часа, утакмица не може бити заказана у понедељак (коло пре Купа) и пе-

так (коло после Купа).     

ПРАВО НАСТУПА

Члан 16.
Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навр-

шили 17 година живота и који су стекли право наступа на првенственим 

утакмицама.
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На првенственим утакмицама могу наступати и играчи са навршених 

16 година живота морају имати одобрење специјалне лекарске комисије 

да могу наступати за први тим. Ово право мора бити потврђено у легити-

мацији играча издатој од стране надлежног органа за регистрацију.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се на-

лазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због 

добијених јавних опомена.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице наста-

лу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на првој наред-

ној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и паузе, играч сле-

дећу казну забране играња издржава после сваке наредне парне опомене.

За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право избора  

у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној утакмици.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину.

Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен 

због добијања друге јавне опомене, играч се дисциплински кажњава због 

искључења,  а јавне опомене се  не евидентирају.

Члан 17.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају имати 

уредан лекарски преглед и бити оглашени за способне.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 

(четири) месеца за играче млађе од 17 година. Лекарски преглед мора 

бити унесен у легитимацију играча. Изузетно, извршени лекарски преглед 
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играча може да се докаже и потврдом која је издата на основу званичног 

регистра о извршеном лекарском прегледу.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекар-

ски преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара 

забрањено играње, или се налази на боловању, као и играч коме лекарски 

преглед није убележен у легитимацију, а делегату утакмице није стављена 

на увид званична потврда о извршеном лекарском прегледу, не може 

наступати на јавној утакмици и делегат утакмице таквом играчу забранити 

наступ сагласно члану 46. Правилника о фудбалским такмичењима.

ДЕЛЕГАТ  УТАКМИЦЕ

Члан 18.

За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује деле-

гата који заступа руководство, има врховни надзор на утакмици, оцењује 

укупну организацију утакмице и рад свих службених лица.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини одмах 

по завршеној утакмици у присуству овлашћених представника клубова.

Записник утакмице и свој извештај у једном примерку делегат доста-

вља Комесару за такмичење у року од 24 часова након одигране утакмице.

Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи посебно 

писмене извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити 

судија утакмице.
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С У Д И Ј Е

Члан 19.
За сваку првенствену утакмицу судије одређује Комесар за суђење ФС 

Србије. То своје право Комесар за суђење може пренети на свог заменика. 

Комесар за суђење, као и његовог заменика, бира Извршни одбор ФС Ср-

бије.

Члан 20.
Судија је обавезан да дође на место за одигравње утакмице 1 час пре 

почетка утакмице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим 

службеним лицима на утакмици (службена лица на утакмицу, уколико је то 

могуће, долазе једним превозом).

Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед прос-

торија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби 

захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје при-

медбе и да записник овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о опо-

менутим и искљученим играчима.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву против 

играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за прекршаје 

извршене пре, за време и после утакмице.

Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку 

утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице дођу до деле-

гата ради давања изјаве.
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Члан 21.

Првенствене утакмице 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.

Преглед сале мора да буде извршен у присуству судије, делегата утак-

мице, капитена оба заинтересована клуба и то у време које је службено 

одређено за почетак утакмице.

Да ли је терен погодан за игру одлучује једино судија који је одређен 

да води утакмицу.

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету 

Одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичарском орга-

ну у року од 24 часа уз претходно телеграфско обавештење.

Члан 22.

За време одигравања првенствених утакмица у игралишту, поред те-

рена у заштитним кабинама могу се налазити следећа службена лица:

а)  представник клуба са лиценцом ФС Србије;

б)  тренер са лиценцом ФС Србије;

в)  помоћни тренер са лиценцом ФС Србије;

г)  резервни играчи у спортској опреми и маркерима - највише 9 (де-

вет);
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д)  физиотерапеут са лиценцом ФС Србије;

ђ)  лекар клуба са лиценцом ФС Србије.

Члан 23.

Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листи 

судија за суђење утакмица Футсал лиге Србије.

Ако први судија који је одређен да води утакмицу на дође на терен у 

одређено време за почетак утакмице,  утакмицу ће судити други судија.

Уколико на утакмицу не дођу ни први судија, ни други судија, ни трећи 

судија клубови ће се писмено споразумети да утакмицу води један од при-

сутних судија прве категорије. У случају да клубови не постигну споразум, 

делегат утакмице ће одлучити ко ће од присутних судија прве категорије 

водити утакмицу, што се записнички констатује.

Споразум о избору судије мора да буде писмено утврђен пре почетка 

утакмице.

Записник о споразуму потписују представници клубова и делегат. Овај 

записник се прикључује записнику утакмице.

Ако се клубови нису споразумели о избору судије, па је судију одредио 

делегат, то се мора констатовати у записник.

Ако на утакмицу дође први судија а не дође други судија, или трећи 

судија, први судија ће одлучити о избору другог судије и трећег судије.
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Ако на утакмицу не дође ни први судија, ни други судија, ни трећи су-

дија ни делегат,  а клубови не постигну писмени споразум о избору судија, 

то се записнички констатује и таква утакмица неће се одиграти.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ  И  ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 24.

Суспендован клуб, не може наступити на јавној утакмици све док траје 

суспензија.

Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизврша-

вања правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспорних 

обавеза насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног 

такмичења, регистроваће се са 5:0 (пар форфе) у корист противника.

Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити због сус-

пензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потреб-

не за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регис-

тровати све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне одлу-

ке, клуб је дужан да одигра утакмице према распореду такмичарског орга-

на.

Ж А Л Б Е

Члан 25.

Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их реша-

ва у првом степену.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 282 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од 

дана одигравања утакмице, са  образложењем у два примерка, доказом о 

уплаћеној такси, и свим потребним доказима.

Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се у 

скраћеном року  од 24 часа од дана одигравања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни праз-

ник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 26.

Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФС Србије.

Свака измена такси биће објављена у Службеном гласнику ФС Србије 

„Фудбал“.

Члан 27.

Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољ-

но таксиране жалбе неће се узимати у поступак, већ ће бити одбачене, а 

утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.

При оцени  благовремености  жалбе узима се у обзир датум поштан-

ског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непо-

средној предаји жалбе.

Члан 28.

Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 15 дана 

од дана пријема жалбе, односно 1 дан за скраћени поступак.
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Члан 29.
Жалба на одлуку Комесара за такмичење подноси се Комисији  за  

жалбе ФС Србије којој је Извршни одбор ФС Србије поверио ове послове 
(у даљем тексту: другостепени такмичарски орган).

Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

У изузетним случајевима (такмичење, два последња кола и сл.) рок за 
подношење жалбе је 24 (двадесетичетири) часа. Жалба се подноси преко 
Комесара за такмичење  чија се одлука жалбом побија.

Против одлуке другостепеног такмичарског органа нема места жалби.

Ако другостепени такмичарски орган не поступи у смислу ст. 3. овог 
члана, сматра се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да 
поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбал-
ским такмичењима.

По поднетом захтеву за заштиту Правилника одлучује Извршни одбор 
ФС Србије.

Рок за подношење предлога је 15, односно 8 дана, за скраћени посту-
пак, по истеку рока за доношење одлуке по жалби.

Евентуални трошкови жалбеног поступка падају на терет оног клуба 
који је те трошкове проузроковао.

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 30.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистра-

цију утакмице по службеној дужности са 5:0 (пар-форфе), утакмица се 

региструје постигнутим резултатом.
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Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, 

најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, односно до извр-

шења те одлуке. Једном регистрована утакмица не може бити поништена 

од стране Комесара за такмичење, ако је одлука постала правоснажна или 

је у другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку по чл. 

од 67. до 71. Правилника о фудбалским такмичењима.

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 31.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, 

функционери, судије, стручни и технички руководиоци у овом такмичењу, 

одлучује Дисциплинска комисија ФС Србије којој је Извршни одбор ФС 

Србије поверио те послове.

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 32.

Тим који победи на утакмици осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног 

резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.

За свако стално такмичење које се одиграва по бод систему води се 

табела. Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број одиграних, 

добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број датих и примљених 

голова и број освојених бодова.
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Пласман на табели утврђује се збиром освојених бодова у првом делу 

такмичења и освојених бодова у другом делу.

Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и 

примљених голова. У случају да је ова разлика једнака, боље место зау-

зима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова 

одлучује резултат међусобних сусрета.

Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или обезбеђује 

учешће у неком међународном такмичењу, као и о месту које одлучује о 

прелазу у виши или нижи степен такмичења, у случају истог броја освоје-

них бодова два или више тимова пласман на табели се сачињава на осно-

ву додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним 

сисретима односних тимова у првенству.

Пласман на додатној - помоћној табели, утврђује се збиром освојених 

бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и при-

мљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број постигну-

тих голова у гостима (када је у питању табела од два клуба), односно већи 

број постигнутих голова (када је у питању табела од 3 или више клубова). 

Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, примениће се додат-

ни критеријум:

-  укупна боља гол разлика,

-  укупно више постигнутих голова

-  више постигнутих голова у гостима,

-  бољи остварени скор са првопласираним клубом.
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Ако се и на тај начин не може утврдити пласман одлучује жреб.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 33.

(1) Оба тима у Протоколу морају да имају пријављених најмање седам 

играча. Тим који у протоколу нема најмање седан играча биће предат Дис-

циплинској комисији. 

(2) Ако један тим за време игре остане са мање од 3 играча, судија је 

дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5 

минута наступи са минималним бројем играча дужан је да прекине утакми-

цу

(3) У случају прекида утакмице због мање играча од 3 утакмица се ре-

гиструје службеним резултатом 5:0 (пар-форфе) у корист противника, 

уколико овај до прекида није постигао бољи резултат. 

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 34.

Уколико се пре почетка такмичења из било којих разлога укаже сло-

бодно место у Првој или Другој Футсал лиги Србије то место попуниће 

најбоље пласирани клуб који би испао из Прве или друге Футсал лиге 

Србије, с тим што последње - пласирани клуб без обзира на број слобод-

них места увек испада.

Одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у Првој Футсал 

лиги Србије доноси Извршни одбор ФС Србије.
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УЧЕШЋЕ КЛУБОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 35.

Првопласирани клуб Првој Футсал лиги Србије, као првак Србије у 

фудбалу, учествује у УЕФА футсал Купу.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 36.

Првенство Футсал лиге Србије одвија се у складу са Календаром 

такмичења. Календар такмичења доноси Извршни одбор ФС Србије на 

предлог Комисије за футсал, а распоред одигравања утакмица утврђује 

Конференција клубова Футсал лиге. У интересу регуларности такмичења, 

у завршном делу у последњем колу првенства утакмице се одигравају ис-

тог дана у исто време

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Приходе са првенствених утакмица Футсал лиге Србије убирају клубо-

ви-домаћини.

Члан 38.

У случају одигравања нове првенствене утакмице, укупан приход са те 

утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, 

судија и делегата дели се на једнаке делове.
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Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу подми-

рити укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клубови 

заједнички сносе дефицит.

Члан 39.

На свим првенственим утакмицама Футсал лиге Србије продају се 

улазнице које самостално штампају клубови према својим потребама.

Члан 40.

Свака првенствена утакмица Футсал лиге Србије игра се, по правилу, 

посебно.

Ако се догоди да истог дана у једном месту треба да се одиграју две 

првенствене утакмице, клубови играју одвојено, а могу да се споразумеју 

о заједничком програму ових утакмица, с тим да то мора да се унесе у 

коначан распоред одигравања утакмица који се утврђује на 20 дана пре 

почетка такмичарског дела.

Ако у једном месту постоји само један терен, а клубови не постигну 

споразум о одигравању утакмица и начину поделе прихода, у том случају 

одлуку ће донети Комесар за такмичење Футсал лиге Србије.

Члан 41.

Све првенствене утакмице Футсал лиге Србије подлежу обавезном 

плаћању следећих трошкова:

а) судијама - путне трошкове и надокнаду трошкова суђења коју од-

ређује Извршни одбор ФС Србије.
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б) делегату утакмице, специјалном контролору за безбедност путне 

трошкове и надокнаду трошкова коју одређује Извршни одбор ФС Србије.

Члан 42.
Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама, делегату и 

специјалном контролору за безбедност) исплати у целини путне трошкове, 

и накнаду за обављање дужности, у висини коју утврђује надлежни орган 

ФС Србије непосредно по завршетку утакмице.

Уколико клуб не поступи по одредбама из предходног става или исте 

исплати у недовољном – непотпуном износу, дужан је да у року од 72 сата 

неисплаћени износ уплати на текући рачун службених лица

Клуб који не испуни обавезу биће предат по члану 90. ДПФСС Дис-

циплинској комисији Фудбалског савеза Србије.

ТВ  ПРЕНОСИ

Члан 43.
Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се директно 

(непосредно) преносити путем телевизије на основу уговора ФС Србије и 

телевизије и путем интернета.

Ако у месту има више од два клуба Футсал лиге Србије, па се једна 

утакмица игра дан раније или један дан касније од редовног кола, а тога 

дана се игра утакмица која се телевизијски преноси.

Телевизијски  пренос  утакмица од посебног такмичарског значаја мо-

же се реализовати само на основу споразума клуба-домаћина и телеви-

зије, као и посебног одобрења Комесара за такмичење.
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Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се у дане 

одигравања редовног првенственог кола, магнетоскопски приказивати као 

репортаже на телевизији.

Домаћин првенствене утакмице мора утакмицу да снима, уколико Ко-

месар за такмичење затражи клуб домаћин је дужан да проследи снимак. 

Клуб који не испуни обавезу биће предат по члану 90. ДПФСС Дисциплин-

ској комисији Фудбалског савеза Србије. 

ПРИЗНАЊА

Члан 44.

Победник плеј офа, као првак Србије у фудбалу, осваја пехар Фудбал-

ског савеза Србије, на коме се урезује година освајања првенства.

Фудбалски савез Србије додељује 25 златних медаља прваку Прве 

футсал лиге Србије.

Пехар се предаје на утакмици по избору клуба, након усвајања звани-

чне табеле првенства. Изузетно, пехар се може предати и клубу - прваку 

чији је пласман известан и пре усвајања коначне табеле.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ

Члан 45.

Сваки клуб који учествује у првенству Футсал лиге Србије у фудбалу 

мора да испуњава следеће услове:

1.  Да утакмице одиграва у сали која мора имати:
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а)  трибине у складу са прописима

б)  терен одвојен од трибина

в)  најмање две свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за су-

дије;

г)  купатило са топлом водом и све остале потребне санитарно-

техничке уређаје;

д)  заштитне кабине за резервне играче и стручна руководства клубо-

ва, као и одвојену заштитну кабину за делегата утакмице, које се поста-

вљају на уздужној страни терена и прописно удаљене од терена, као и 

обележен „технички простор“ у складу са прописима ФИФА, УЕФА и ФС 

Србије

ђ)  посебну просторију за сачињавање записника о утакмици.

Клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФС Србије о без-

бедности и сигурности на фудбалским утакмицама и Одлуке ФС Србије 

које се обавезно примењују уз Правила фудбалске игре.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се играти на 

теренима који у свему одговарају Правилима футсал игре.

Свака првенствена утакмица Футсал лиге Србије обавезно се игра са 

лоптом, која у свему мора да одговара прописима Правила футсал игре.
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За коришћење тајм - аута клубови морају имати прописани картон до-

бијен од стране ФС Србије. 

Члан 47.

Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба - домаћина коју 

овај мора да пријави такмичарском органу.

Клуб-домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утакмици.

Голман носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и 

судије.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропози-

ција, а пријава се врши најкасније на 20 дана пре почетка такмичења.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају да 

имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - контрастне 

у односу на боју дреса прописане величине и доњем делу гаћица. Бројеви 

на дресовима и гаћицама морају се слагати са бројевима у записнику утак-

мице. 

Клубови - учесници такмичења чија се утакмица директно преноси 

путем телевизије, дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу 

избора боје дресова због квалитета слике у преносу.

Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве броје-

ве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са 

предње и задње стране преко одела за време утакмице.
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Члан 48.
За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о оди-

граној утакмици према обрасцу који утврђује ФС Србије.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се ста-

рају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су дужни да 

потпишу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Пра-

вилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и осталих прописа 

Фудбалског савеза Србије.

Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС ’’Фудбал’’, ванредни бр. 18/2017) и члана 9. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и  ванредни бр. 3/2017), Oдбор 
за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. 
године донео  је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ ЗА  
СЕЗОНУ 2018/2019.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учествују сви 
регистровани фудбалски клубови са територије Фудбалског савеза Србије 
(у даљем тексту: Савез). 

Члан 2.

Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским, а наста-
вља се у окружним, подручним, покрајинским, регионалним фудбалским 
савезима и ФС Београда (у даљем тексту територијални савези) из којих 
се у завршни део такмичења у оквиру Савеза квалификују победници 
такмичења територијалних савеза.

Члан 3.
Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза руководе 

надлежни органи тих савеза, а завршним делом такмичења за фудбалски 
Куп Србије руководи Такмичарска комисија Савеза.
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Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза морају се 

завршити до краја јуна сваке године. 

Члан 4.
У завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије учествују:

• 16 (шеснаест) клубова „Супер лиге“, из такмичарске 2017/2018. год.

• 16 (шеснаест) клубова Прве лиге „Србија“, из такмичарске 2017/2018. 

год.

• 5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Србије

     организованих у оквиру територијалних фудбалских савеза. 

Члан 5.
У завршно такмичење Kупа Србије укључују се и клубови који су у 

непосредно завршеном такмичењу за 2017/2018 годину испали у нижи 

степен такмичења – Прву лигу, односно одговарајуће српске лиге. 

Члан 6.
Утакмице такмичења за Фудбалски куп Србије 1/16, 1/8 и 1/4 играју се 

по једностурком куп систему а утакмице 1/2 финала Фудбалског купа Ср-

бије играју се по двоструком куп систему. Одређивање парова врши се 

жребом, а на основу Упутства које доноси Извршни одбор ФСС.

Члан 7.
.Организацију утакмица спроводе учесници такмичења који играју на 

домаћем терену. Клуб-домаћин не може мењати место одигравања утак-

мице.
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 Уколико стадион домаћег клуба не задовољава безбедносне и си-

гурносне услове за одигравање утакмице, по налогу Такмичарске комиси-

је и Комесара за безбедност ФСС, утакмица ће се играти на другом стади-

ону по избору клуба-домаћина, а који задовољава критеријуме, односно 

има одговарајући сертификат.

Гостујућа екипа има право увида у организацију и благајничку службу 

утакмице. 

Члан 8.

 Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће Из-

вршни одбор ФС Србије имајући у виду да стадион на коме би се играла 

финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су пропи-

сани за такмичење у Супер лиги. 

У случају да се не донесе одлука из става 1. овог члана, финална утак-

мица се игра у Беораду, по правилу на стадиону ФК „Партизан“. Уколико 

су финалисти ФК „Партизан“ и ФК „Црвена звезда“, путем жреба се 

утврђује који је клуб домаћин, односно на којем стадиону се игра финална 

утакмица. Уколико су финалисти ФК „Партизан“ и неки други клуб, финал-

на утакмица се игра на стадиону ФК „Црвена звезда“. Уколико су клубови 

финалисти сагласни могуће је да се утакмица игра на стадиону једног од 

њих.

Домаћин финалне утакмице у смислу ст. 1. и 2. овог члана на себе 

преузима све обавезе у вези са организацијом утакмице и врши пријаву 

одигравања утакмице надлежним државним органима.  
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Члан 9.

Победник такмичења осваја пехар Фудбалског савеза Србије који је 

прелазни и на њему се урезује име победника.

Као спомен за освајање Купа, предходном победнику се додељује ми-

нијатурни пехар (копија оргинала) у трајно власништво, најкасније 30 дана 

пре одигравање финалне утакмице.

Играчима оба тима и члановима стручних штабова који су наступили 

у финалној утакмици, додељује се спомен-знак за успех у овом такмичењу 

(35 по тиму).

Судији и помоћним судијама који су судили финалну утакмицу,  деле-

гату, посматрачу суђења и комесару за безбедност додељује се спомен 

одличје.

ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА

Члан 10.

Сваки учесник овог такмичења дужан је да утакмице одиграва са 

својим најбољим тимом.

Члан 11.

Клубови-учесници такмичења и службена лица су дужни да на стади-

он где се одиграва утакмица дођу најкасније 90 минута пре почетка утак-

мице.
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Најкасније 75 минута пре почетка утакмице, судија и делегат ће, у по-

себно одређеној просторији, извршити преглед спортске опреме (дресови, 

шортсеви и чарапе), у којој ће наступати учесници.

Најкасније 60 минута пре почетка утакмице, учесници су дужни да 

службеним лицима доставе саставе тимова, имена чланова стручног шта-

ба на клупи за резервне играче, након чега делегат утакмице заједно са 

четвртим судијом врши контролу фудбалских књижица играча.

На клупи за резервне играче могу седети 7 резервних играча и 6 чла-

нова стручног штаба.

Члан 12.

Учесник такмичења – домаћин обавезан је да делегату утакмице пру-

жи сву помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању лица.

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА

Члан 13.

Клубови - чланови Фудбалског савеза Србије, када учествују у такми-

чењу морају наступати само са играчима који су правилно регистровани 

на основу Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС 

Србије и који су стекли право наступања на куп утакмицама на дан одигра-

вања утакмица овог такмичења. 

Члан 14.

У овом такмичењу имају право наступа само играчи који су навршили 

17 година живота, а изузетно могу наступити и играчи који су навршили 16 
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година живота, ако имају одобрење Специјалне лекарске комисије да могу 

наступати за први тим. Ово право мора бити регистровано код надлежних 

органа за регистрацију и потврђено у легитимацији играча издатој од стра-

не овог органа.

Члан 15.

Сви играчи морају имати уредан лекарски преглед и оглашени за спо-

собне. Лекарски преглед не сме бити старији од 6 месеци.  

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 16.

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. 

У случају нерешеног резултата, на утакмицама 1/16 1/8 и 1/4 финала 

победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац на 

начин утврђен. Упутством Међународног борда за извођење удараца са 

тачке за добијање победника у елиминаторним такмичењима. 

На утакмицама 1/2 финала када се играју две утакмице, победник је 

тим који је освојио више бодова у обе утакмице. Ако су клубови освојили 

исти број бодова, победник је тим који је на обе утакмице остварио бољу 

разлику између датих и примљених погодака. Ако је и ова разлика једнака 

одлучује већи број постигнутих погодака у гостима. Ако и то не даје ре-

шење победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац 

на начин утврђен Упутством Међународног борда за извођење удараца са 

тачке за казнене ударце ради добијања победника у елиминаторним 

такмичењима.
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У случају нерешеног резултата на финалној утакмици, играју се проду-

жеци од 2 х 15 минута. У случају да после продужетка (2 х 15 минута) ре-

зултат буде нерешен, победник се добија извођењем удараца са тачке за 

казнени удрац, у складу са поменутим Упутством Међународног борда.

Члан 17.

Победник такмичења за Фудбалски куп Србије обавезно учествује у 

УЕФА Лиги Европе. 

Клуб из става 1. овог члана, да би учествовали у такмичењима у орга-

низацији УЕФА мора имати лиценцу издату од ФС Србије или УЕФА, у 

складу са одредбама Правилника о лиценцирању клубова ФС Србије за 

такмичења у организацији УЕФА (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 

број 16/2015).

ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Члан 18.

За сваку утакмицу овог такмичења, Такмичарска комисија Савеза од-

редиће делегата који заступа руководство такмичења и има врховни над-

зор на утакмици.

Извршни одбор Савеза доноси ближа упутства о дужностима и прави-

ма делегата Савеза. 

Члан 19.

За све утакмице за Фудбалски куп Србије судије одређују Судијска 

комисија ФСС. 
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Члан 20.

Судија је дужан да својим потписом овери записник о одиграној утак-

мици и да у њега унесе своје примедбе.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о опо-

менама и искљученим играчима и да тај извештај овери својим потписом.

Члан 21.

Утакмице се могу играти само на терену који је оспособљен за игру.

Да ли је терен оспособљен за игру одлучује судија на основу Правила 

фудбалске игре, а по претходном консултовању капитена тимова и деле-

гата.

Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се њи-

хово мишљење о оспособљености терена слаже са одлуком судије.

Члан 22.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у зака-

зано време, а најкасније 15 минута после предвиђеног почетка, утакмицу 

ће судити четврти судија.

Ако на утакмицу не дођу ни судије, ни делегат, утакмица се неће оди-

грати.

Против делегата и судија који не дођу на вршење својих дуности по-

вешће се дисциплински поступак.
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ЖАЛБЕ

Члан 23.

Жалбе на утакмицу подносе се надлежном органу за такмичење који 

их решава у првом степену.

Жалбе по свим основима морају се уложити у року од 2 (два) дана од 

дана одигравања утакмице, а образложење у два примерка са доказом о 

уплаћеној такси мора се доставити у року од 3 (три) дана од дана одигра-

вања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни праз-

ник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 24.

Неблаговремено уложена или необразложена, нетаксирана или недо-

вољно таксирана жалба неће се узимати у поступак, већ ће бити одбаче-

на, а утакмица ће се регистровати постигнутим резултатом.

При оцени благовремености жалбе узимаће се у обзир датум поштан-

ског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непо-

средној предаји жалбе.

Члан 25.

Одлуке по свим поднетим жалбама доносе се најкасније у року од 3 

(три) дана од дана пријема жалбе.
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Члан 26.

Жалба на одлуку надлежног органа за такмичење Савеза подноси се 

Комисији за жалбе Савеза, у року од 3 (три) дана од дана пријема писме-

ног отправка одлуке.

Одлука Комисије за жалбе Савеза, донета у другом степену, је конач-

на.

Члан 27.

Такса на жалбу у првостепеном поступку је у износу као на утакмицама 

степена такмичења жалиоца. 

Ако се жалба делимично или потпуно уважи, такса се враћа подноси-

оцу жалбе.

Евентуални трошкови жалбеног поступак падају на терет оног клуба 

који их је проузроковао. 

РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 28.

Све одигране утакмице заршног дела такмичења региструју надлежни 

органи за такмичење Савеза, у року који омогућава нормално такмичење.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице продужава се до доношења одлуке по жалби, односно до изврш-

ности те одлуке. 
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Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити пониш-

тена, ако је провестепена одлука постала правоснажна, или је у другом 

степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку за заштиту Пра-

вилника о фудбалским такмичењима. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Дисциплински прекршај играча, функционера, судија, стручних и 

техничких руководилаца и тренера, као и учесника такмичења Фудбалског 

купа Србије, решавју се по одредбама Дисциплинског правилника од стра-

не надлежних органа Савеза. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Утакмице овог такмичења могу се играти на стадионима који у свему 

одговарају прописаним Правилима фудбалске лиге и који су регистровани 

од стране надлежног фудбалског органа.

Све утакмице завршног дела такмичења Фудбалског купа Србије могу 

се играти на травнатим теренима или на теренима са вештачком травом. 

Члан 31.

Гостујући тим је дужан да поштује боје дресова клуба домаћина.

Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати видљиве броје-

ве, прописане величине на својим дресовима. Бројеви на дресовима мо-
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рају се слагати са бројевима на списку играча у записнику о одиграној 

утакмици.

У завршном делу такмичења клубови су у обавези да на левом рукаву 

дреса носе лого генералног спонзора такмичења, уколико то спонзор буде 

захтевао на основу потписаног уговора са Савезом.

Члан 32.

Учесници овог такмичења имају право на одлагање одређених утакми-

ца уколико су из њихових тимова узети играчи за састав фудбалских реп-

резентације Србије, а према одредбама Правилника о фудбалским такми-

чењима ФС Србије. 

Члан 33.

За сваку утакмицу овог такмичења обавезно се саставља записник о 

одиграној утакмици према обрасцу и упутству за попуњавање обрасца за 

лигу у којој се такмичи клуб-домаћин.

Делегат, судије и представници обе екипе, дужни су да у записник пра-

вилно унесу све упутством прописане податке.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Приходи са утакмица овог такмичења су 

• приходи од улазница,
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• приходи од маркетиншких права,

• приходи од ТВ и сродних права.

Приход Од Продатих Улазница

Члан 35.

Приходи од продатих улазница за утакмице од 1/16 финала закључно 

са утакмицама 1/4 финала деле се између клубова учесника, а по одбитку 

следећих трошкова: 

а) Фудалском савезу Србије – 10% од бруто прихода, 

б) судијама - накнада путних трошкова и судијска такса у висини таксе 

за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин такмичи, а која је прописана 

одлуком Извршног одбора Савеза, уплаћује се после утакмице на рачун 

судија.

ц) делегату - накнаду путних трошкова и такса у износу који је пропи-

сао надлежни орган за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин такмичи.

Приходи од продатих улазница за утакмице 1/2 финала задржава до-

маћин утакмице, а по одбитку следећих трошкова: 

а) Фудалском савезу Србије – 10% од бруто прихода, 

б) судијама - накнада путних трошкова и дневница без икаквих одби-

така одмах после утакмице и судијска такса у висини таксе за утакмице 

лиге у којој се клуб - домаћин такмичи, а која је прописана одлуком Изврш-

ног одбора Савеза, уплаћује се после утакмице на рачун судија.
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ц) делегату - накнаду путних трошкова и такса у износу који је пропи-

сао надлежни орган за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин такмичи.

Приходи од продатих улазница за утакмицу финала распоређује се на 

следећи начин:

• 10% од бруто прихода клубу на чијем се стадиону игра финална 

утакмица, 

• По 10% од бруто прихода клубовима-учесницима финалне утакми-

це,

• 70% од бруто прихода припада ФСС.

Надлежни орган Савеза утврђује број почасних-протоколарних улазни-

ца, а највише до 10% капацитета стадиона.

Расходи целокупне организације финалне утакмице иду на терет ФС 

Србије.

Приход од маркетиншких права

Члан 36.

Сва маркетиншка права и приходи од маркетиншких права за утакми-

це завршног дела такмичења за Фудбалски куп Србије припадају „Арена 

Спорт“, а на основу одредби Уговора о сарадњи ФСС и HDD WIN d.o.o.

ФС Србије доставља клубовима који учествују у завршном делу Kупа 

пре почетка 1/16 финала услове које су у обавези да испуне у вези орга-

низације утакмица, а у вези испуњења уговорних обавеза према генерал-

ном спонзору Kуп такмичења „Арена Спорт“.
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Делегат на утакмици задужен је да контролише да ли се од стране 
клубова домаћина утакмице поштују све маркетиншке обавезе и да евен-
туалне неправилности унесе у делегатски извештај.

Клуб који не поштује установљена маркетиншка правила биће санк-
ционисан ускраћивањем новчане награде за учешће у завршном делу 
такмичења за Куп Србије.

ТВ и сродна права 

Члан 37.
Приходи од ТВ и сродних права од 1/16 финала закључно са финал-

ном утакмицом припадају ФСС.

Члан 38.
Фудбалски савез Србије почев од 1/16 финала има искључиво право 

одређивања термина почетка утакмица за које је уговорио директан или 
одложен ТВ пренос, а клуб-домаћин утакмице је обавезан да ту одлуку 
примени.

Члан 39.
Сви доприноси и трошкови плаћају се:

а)  судијама по одредби тач. б) члана 35. а делегату непосредно по 
завршетку утакмице,

б)  допринос ФСС и Фудбалском савезу подручја - општина најкасније 
3 дана по одиграној утакмици, заједно са финансијским обрачуном,

в)  проценат за одржавање стадиона-власнику стадиона, најкасније 3 
дана по одиграној утакмици.
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Члан 40.

Међусобни обрачун учесника Куп утакмице у смислу ових Пропози-
ција, мора се извршити одмах по одиграној утакмици.

У случају спора између учесника такмичења одлучује делегат  Фудбал-
ског савеза Србије. Против одлуке делегата има места жалби надлежном 
органу за такмичење у року од три дана по одиграној утакмици.

Уколико се из прихода утакмице не могу подмирити расходи, гостујућа 
екипа је дужна да свој део који сноси за подмирење вишка расхода, упла-
ти клубу, домаћину, најкасније у року од 7 дана од дана одигране утакмице 
(или обратно).

Члан 41.

Финансијски извештај са сваке утакмице овог такмичења сачињава се 
у пет примерака који се достављају: учесницима такмичења, Фудбалском 
савезу Србије и Фудбалском савезу подручја-општине на чијој је терито-
рији утакмица одиграна.

Финансијски извештај сваке утакмице мора бити оверен од стране се-

кретара или члана руководства учесника такмичења–домаћина одговор-

ног за финансијско пословање, као и од стране вође пута гостујуће екипе. 

Оба учесника такмичења су одговорни за тачност података у извештају.

Учесник такмичења који у одређеном року не уплати одређене допри-

носе, трошкове и таксе, не пошаље финансијске извештаје или не уплати 

износ из чл. 35. ових Пропозиција, биће одговоран по одредбама Дис-

циплинског правилника Савеза.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Такмичење за Фудбалски куп Србије, укључујући и добијање победни-

ка за завршни део овог такмичења, мора бити завршено до јуна текуће 

године, односно до рока који утврди Извршни одбор Савеза.

Члан 43.
Надлежни фудбалски савези спроводиће ово такмичење све до за-

вршног дела на основу својих пропозиција, које не могу бити у супротности 

са овим Пропозицијама.

Члан 44.
За све што  није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Пра-

вила фудбалске игре, Правилника о фудбалским такмичењима и осталих 

прописа Фудбалског савеза Србије.

Сагласност на све споразуме које евентуално буду закључивани из-

међу клубова а по питању одигравања утакмица купа, даваће Такмичарска 

комисија ФСС. 

Члан 45.
Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС ,,Фудбал’’, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Пра-

вилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС 

„Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и  ванредни бр. 3/2017), 

Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 

24.05.2018. године донео  је

O Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ 
У ТАКМИЧАРСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Члан 1.

Пропозицијама такмичења за фудбалски Куп Србије које је донео Од-

бор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године, 

предвиђено је да у завршном делу такмичења учествују: 

• 16 (шеснаест) клубова   Супер лиге, из такмичарске 2017/2018. год.

• 16 (шеснаест) клубова Прве лиге „Србија“, из такмичарске 2017/2018. 

год.

• 5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Србије ор-

ганизованих у оквиру фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београ-

да

Члан 2.
У завршно такмичење Купа Србије укључују се и клубови који су у не-

посредно завршеном такмичењу за 2017/2018. годину испали у нижи сте-

пен такмичења – Прву лигу „Србија“, односно одговарајуће српске лиге. 
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Члан 3.

На основу ових критеријума у завршно такмичење у куп Србије пласи-

рало се 37 клубова, па је потребно да се одигра 5 утакмица предкола да 

би се такмичење свело на 32 клуба учесника 1/16 финала.

Члан 4.

Из ових разлога 10 клубова и то 5 победника купова територијалних 

савеза и 5 клубова који су заузели од 12. до 16. места у Првој лиги „Србија“ 

из такмичарске 2017/2018 . год одиграће 5 (пет) утакмице предкола. 

Члан 5.

Такмичарска комисија ФС Србије полудиригованим жребом ће одреди-

ти парове за предколо водећи рачуна да се међусобом састану клубови из 

најмање удаљености, како би се смањили трошкови путовања. 

Члан 6.

По одигравању утакмица предкола путем жреба одредиће се парови 

1/16 финала у терминима који су предвиђени Календаром такмичења ФС 

Србије за 2018/2019. годину.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и члана 9. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и  ванредни бр. 3/2017.), Одбор 

за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. 

године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУТСАЛ КУП СРБИЈЕ ЗА СЕЗОНУ 
2018/2019. ГОДИНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У такмичењу за Футсал куп Србије обавезни су да учествују сви регис-

тровани футсал клубови са територије Фудбалског савеза Србије (у 

даљем тексту: Савез). 

Члан 2.

Такмичење за Футсал куп Србије почиње у покрајинским, регионалним 

фудбалским савезима и ФС Београда (у даљем тексту територијални са-

вези) из којих се у завршни део такмичења у оквиру Савеза квалификују 

победници такмичења територијалних савеза.

Члан 3.

Такмичењем за Футсал Куп Србије у оквиру територијалнох савеза 

руководе надлежни органи тих савеза, а завршним делом такмичења за 
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Футсал Куп Србије руководи Комесар за такмичење Прве футсал лиге ФС 

Србије.

 Такмичења за Футсал Куп Србије у оквиру територијалнох савеза мо-
рају се завршити до 28. фебруара 2019. године. 

Члан 4.
У завршном делу такмичења за Футсал куп Србије учествују:

• 12 (дванаест) клубова «Прве футсал лиге», из такмичарске 
2017/2018. год.

• 4 (четири) клуба победника такмичења за Футсал куп Србије орга-
низованих у оквиру територијалних фудбалских савеза. 

Члан 5.

У завршно такмичење футсал купа Србије укључују се клубови који су 
у непосредно завршеном такмичењу за 2017/2018 годину испали у нижи 
степен такмичења – Другу футсал лигу. 

Члан 6.

Утакмице Футсал купа Србије играју се по једностурком куп систему. 
Одређивање парова врши се жребом, а на основу Упутства које доноси 
Извршни одбор ФСС.

Члан 7.

Организацију утакмица спроводе учесници такмичења који играју на 
домаћем терену. Клуб-домаћин не може мењати место одигравања утак-
мице.
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Уколико хала домаћег клуба не задовољава безбедносне и сигурносне 

услове за одигравање утакмице, по налогу Комесара за такмичење Прве 

футсал лиге ФС Србије и Комесара за безбедност ФСС, утакмица ће се 

играти у другој хали по избору клуба домаћина, а који задовољава крите-

ријуме, односно има одговарајући сертификат.

Гостујућа екипа има право увида у организацију и благајничку службу 

утакмице. 

Члан 8.
Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће Извршни 

одбор ФС Србије, на основу пријава заинтересованих клубова-градова, 

које се подносе ФС Србије најкасније до 30. новембра 2018. године. Одлу-

ку о месту одигравања финалне утакмице Футсал купа Србије Извршни 

одбор ФСС доноси најкасније до 31. децембра  2018. године, а притом 

имајући у виду да хала у којој би се играла финална утакмица испуњава 

инфраструктурне критеријуме који су прописани за такмичење у Првој 

футсал лиги.

Члан 9.
Победник такмичења осваја пехар Фудбалског савеза Србије у трајно 

власништво и на њему се урезује име победника.

Играчима оба тима и члановима стручних штабова који су наступили 

у финалној утакмици, додељује се спомен-знак за успех у овом такмичењу 

(25 по тиму).

Судијама који су судили финалну утакмицу, као и делегату, додељује 

се спомен-знак.
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ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА

Члан 10.

Сваки учесник овог такмичења дужан је да утакмице одиграва са 

својим најбољим тимом.

Члан 11.

Клубови-учесници такмичења и службена лица су дужни да у халу где 

се одиграва утакмица дођу најкасније 90 минута пре почетка утакмице.

Најкасније 75 минута пре почетка утакмице, судија и делегат ће, у по-

себно одређеној просторији, извршити преглед спортске опреме (дресови, 

шортсеви и чарапе), у којој ће наступати учесники.

Најкасније 60 минута пре почетка утакмице, учесници су дужни да 

службеним лицима доставе саставе тимова, имена чланова стручног шта-

ба на клупи за резервне играче, након чега делегат утакмице заједно са 

трећим судијом врши контролу фудбалских књижица играча.

На клупи за резервне играче могу седети 9 резервних играча и 5 чла-

нова стручног штаба.

Члан 12.

Учесник такмичења – домаћин обавезан је да делегату утакмице пру-

жи сву помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању лица.
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ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА

Члан 13.
Клубови – чланови Фудбалског савеза Србије, када учествују у такми-

чењу морају наступати само са играчима који су правилно регистровани 

на основу Правилника о регистрацији клубова и играча и који су стекли 

право наступања на куп утакмицама на дан одигравања утакмица овог 

такмичења. 

Члан 14.
У овом такмичењу имају право наступа само играчи који су навршили 

17 година живота, а изузетно могу наступитии и игрчи који су навршили 16 

година живота, ако имају одобрење Специјалне лекарске комисије да могу 

наступати за први тим. Ово право мора бити регистровано код надлежних 

органа за регистрацију и потврђено у легитимацији играча издатој од стра-

не овог органа.

Специјални лекарски преглед не сме бити старији од 4 месеца.

Члан 15.
Сви играчи морају имати уредан лекарски преглед и бити оглашени за 

способне. Лекарски преглед не сме бити старији од 6 месеци. 

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 16.

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. 
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У случају нерешеног резултата, на утакмицама 1/8, 1/4, 1/2 и  финала 

победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац на 

начин утврђен правилима Футсала за добијање победника у елиминатор-

ним такмичењима. 

ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Члан 17.

За сваку утакмицу овог такмичења, Комесар за такмичење одредиће 

делегата који заступа руководство такмичења и има врховни надзор на 

утакмици.

Извршни одбор Савеза доноси ближа упутства о дужностима и прави-

ма делегата Савеза. 

Члан 18.

За све утакмице за Футсал куп Србије судије одређује Комесар за 

суђење Прве футсал лиге ФС Србије. 

Члан 19.

Судија је дужан да својим потписом овери записник о одиграној утак-

мици и да у њега унесе своје примедбе.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о опо-

менама и искљученим играчима и да тај извештај овери својим потписом.

Члан 20.

Утакмице се могу играти само у сали која је оспособљена за игру.
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Да ли је сала оспособљенља за игру одлучује судија на основу Прави-

ла футсал игре, а по претходном консултовању капитена тимова и делега-

та.

Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се њи-

хово мишљење о оспособљености сале слаже са одлуком судије.

Члан 21.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у заказ-

но време, а најкасније 15 минута после предвиђеног почетка, утакмицу ће 

судити други судија.

Ако на утакмицу не дођу ни судије, ни делегат, утакмица се неће оди-

грати.

Против делегата и судија који не дођу на вршење својих дуности по-

вешће се дисциплински поступак.

ЖАЛБЕ

Члан 22.

Жалбе на утакмицу подносе се Комесару за такмичење Прве футсал 

лиге ФС Србије који их решава у првом степену.

Жалбе по свим основима морају се уложити у року од 2 (два) дана од 

дана одигравања утакмице, а образложење у два примерка са доказом о 

уплаћеној такси мора се доставити у року од 3 (три) дана од дана одигра-

вања утакмице.
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Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни праз-

ник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 23.

Неблаговремено уложена или необразложена, нетаксирана или недо-

вољно таксирана жалба неће се узимати у поступак, већ ће бити одбаче-

на, а утакмица ће се регистровати постигнутим резултатом.

При оцени благовремености жалбе узимаће се у обзир датум поштан-

ског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непо-

средној предаји жалбе.

Члан 24.

Одлуке по свим поднетим жалбама доносе се најкасније у року од 3 

(три) дана од дана пријема жалбе.

Члан 25.

Жалба на одлуку Комесара за такмичење подноси се Комисији за жал-

бе Савеза, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка од-

луке.

Одлука Комисије за жалбе Савеза, донета у другом степену, је конач-

на.

Члан 26.

Такса на жалбу у првостепеном поступку је у износу као на утакмицама 

степена такмичења жалиоца. 
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Евентуални трошкови жалбеног поступак падају на терет оног клуба 

који их је проузроковао. 

РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 27.

Све одигране утакмице заршног дела такмичења регисрују Комесар за 

такмичење Прве футсал лиге ФС Србије, у року који омогућава нормално 

такмичење.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице продужава се до доношења одлуке по жалби, односно до изврш-

ности те одлуке. 

Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити пониш-

тена, ако је провестепена одлука постала правоснажна, или је у другом 

степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку за заштиту Пра-

вилника о фудбалским такмичењима. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Дисциплински прекршај играча, функционера, судија, стручних и 

техничких руководилаца и тренера, као и учесника такмичења Футсал купа 

Србије, решавју се по одредбама Дисциплинског правилника од стране 

Дисциплинске комисије ФС Србије. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Утакмице овог такмичења могу се играти у халама које у свему одго-

варају прописаним Правилима футсал лиге и која су регистрована од 

стране надлежног фудбалског органа.

Члан 30.
Гостујући тим је дужан да поштује боје дресова клуба домаћина.

Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати видљиве броје-

ве, прописане величине на својим дресовима. Бројеви на дресовима мо-

рају се слагати са бројевима на списку играча у записнику о одиграној 

утакмици.

Члан 31.
Учесници овог такмичења имају право на одлагање одређених утакми-

ца уколико су из њихових тимова узети играчи за састав футсал репрезен-

тације Србије, а према одредбама Правилника о фудбалским такмичењи-

ма ФС Србије. 

Члан 32.

За сваку утакмицу овог такмичења обавезно се саставља записник о 

одиграној утакмици према обрасцу и упутству за попуњавање обрасца за 

лигу у којој се такмичи клуб-домаћин.

Делегат, судије и представници обе екипе, дужни су да у записник пра-

вилно унесу све упутством прописане податке.
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ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Приходе са утакмица овог такмичења задржава домаћин утакмице.

Члан 34.
Сви доприноси и трошкови плаћају се судијама и делегату утакмице, а 

у складу са одговарајућом одлуком о накнадама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
Такмичење за Футсал куп Србије, укључујући и добијање победника за 

заршни део овог такмичења, мора бити завршено до 15. маја сваке годи-

не, односно до рока који утврди Извршни одбор Савеза.

Члан 36.
Надлежни фудбалски савези спроводиће ово такмичење све до за-

вршног дела на основу својих пропозиција, које не могу бити у супротности 

са овим Пропозицијама.

Члан 37.
За све што  није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Пра-

вила футсал игре, Правилника о фудбалским такмичењима и осталих 

прописа Фудбалског савеза Србије.

Сагласност на све споразуме које евентуално буду закључивали клу-

бови, а по питању одигравања утакмица купа, даваће Комесар за Такми-

чење Прве футсал лиге ФС Србије. 
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Члан 38.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и  ванредни бр. 3/2017.), Одбор 

за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. 

године донео је

O Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ ЗА ФУТСАЛ КУП 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ 

2018/2019. години

Члан 1.

Пропозицијама завршног дела такмичења за футсал куп Србије које је 

донео Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној  24.05.2018. 

године предвиђено је да у завршном делу такмичења учествују и то: 

• 12 (дванаест) клубова «Прве футсал лиге» из такмичарске 

2017/2018. год,

• 4 (четири) клуба победника такмичења за Футсал куп Србије орга-

низованих у оквиру регионалних савеза.

Члан 2.

У завршно такмичење футсал купа Србије укључују се клубови који су 

у непосредно завршеном такмичењу за 2017/2018. годину испали у нижи 

степен такмичења – регионалне лиге. 
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Члан 3.

На основу ових критеријума у завршно такмичење у футсал куп Србије 

пласирало се 16 клубова учесника 1/8 финала.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9 СТРАНА 327ФУДБАЛ, 24.05.2018.

На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО  СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА 
ЖЕНЕ ЗА  СЕЗОНУ 2018/2019

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.
Првенство у Супер лиги Србије за жене  у такмичарској 2018/2019 се-

зони организоваће се на следећи начин:

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

ствена и броји  8 (осам) клубова.

У такмичењу за првенство Супер лиге у сезони 2018/2019 учествују 

следећи клубови:

• 7 клубова Супер лиге Србије за жене из такмичарске 2017/2017 

сезоне који су заузели првих  7 места, и

• 1  клуб - првак Прве лиге Србије за жене у такмичарској сезони 

2017/2018

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 за-
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вршни део који подразумева мини лигу (play - off) и мини лигу (play - out) 

према утврђеном календару такмичења  у оквиру 20 кола и то: 11 у је-

сењем 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 

(play - off) са клубовима који су заузели од првог до четвртог места на та-

бели, а такође, формира се мини лига (play - оut) са клубовима који су се 

пласирали  од петог, закључно са осмим местом на  табели.

PLAY - OFF

Клубови који су заузели прва четири места на табели након одиграних 

четрнаест кола  првенства у сезони 2018/2019  формирају мини лигу  (play 

- off) и преносе резултате и бодове  из међусобних сусрета (1-4).

Мини табела (play - off ) се одређује  пласманом пренетих бодова из 

међусобних сусрета.

Први круг (plаy-offa)  за титулу првака Супер лиге  игра се на следећи 

начин:

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

    2 - 3             4- 2           4 - 3
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Други круг  (plаy-offa) за титулу првака Супер лиге игра се на следећи 

начин:

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

 3 - 2                      2- 4       3 - 4

На крају оба  круга  (play-off-a) мини лиге такмичења  утврђује се кона-

чан пласман на табели. Клуб који на коначној табели (play-off-a) заузме 

прво место проглашава се прваком Супер лиге за сезону 2017/2018 и  сти-

че право учешћа у одговарајућем такмичењу у женском фудбалу Европске 

фудбалске федерације  (УЕФА).

PLАY - ОUТ

Клубови који су заузели пласман од петог до осмог места  на табели 

Супер лиге Србије за жене сезона 2018/2019  након 14 кола  првенства 

формирају мини лигу (play - оut) и преносе резултате и бодове  из међу-

собних сусрета.

Мини табела (play - оut) се одређује пласманом пренетих бодова  из 

међусобних сусрета:

Први круг (play - aut), за опстанак у Супер лиги,  игра се на следећи 

начин:

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

    6 - 7   8 - 6   8- 7
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Други круг (play-aut)за  опстанак у Супер лиги игра се на следећи на-

чин:

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

     7 - 6     6 - 8             7 - 8

На крају оба круга (play-оut)  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 такми-

чења Прву лигу Србије за жене. 

У случају да два или више клубова  у такмичењу (play - оut) у коначном 

пласману имају исти број бодова за одређивање коначног пласмана фор-

мира се мини (помоћна) табела тимова који су у питању. 

Утврђивање коначног пласмана на табели play - оut-a спроводи се на 

истоветан начин као и за утврђивање коначног пласмана на табели play - 

off-a. 

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ 

Члан 3.

Утврђивање пласмана на табели после првих 14 кола, као и приликом 

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 пласмана формира се 

мини (помоћна) табела тимова који су у питању.Наиме, ако тимови освоје 
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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 одлучује  о 
прелазу у нижи степен такмичења  (укључујући и разигравање, play-off, 
play-out  и сл. ) у случају истог броја освојених бодова  два или више клу-
бова, пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле 
од резултата који су постигнути у међусобним сусретима тимова.

Пласман на додатној помоћној табели утврђује се  збиром освојених 
бодова . Ако је збир бодова једнак  одлучује разлика између датих и при-
мљених голова. Ако је и ова разлика једнака  одлучује већи број постигну-
тих голова у гостима  (када су у питању два клуба) односно већи број по-
стигнутих голова  (када су у питању 3 и више клубова). Ако се ни на овакав 
начин не може доћи до решења,  онда се играју утакмице између заинте-
ресованих клубова, и то :

• две утакмице по двоструком бод систему, ако су у питању два клу-
ба.

• три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену , 
ако су у питању три клуба.

• потребан број утакмица по једноструком бод систему , на неутрал-

ном терену, ако је у питању 4 или више клубова.

Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо одигра-

вања утакмица, питање победника може се утврдити и путем жреба  који 

спроводи Комесар за такмичење Супер лиге.
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РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИ-
ЦА, 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 по-

слове .

Члан 5.

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем тере-

ну и дужни су да се старају о  организације утакмице.

Члан 6.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 

најкасније 20 дана пре почетка јесењег, односно, пролећног дела такми-

чења, према званичном календару ФСС. Такмичарски бројеви клубова 

одређују се жребом.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, од-

носно, из места која су удаљена до 10 км. приликом жреба, односно извла-

чења такмичарских бројева, утврдиће се такав распоред утакмица ових 

клубова како би се избегло да у истом колу ови клубови истовремено буду 

домаћини.

Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу ко-

ришћења и оних термина који по званичном календару ФСС нису пред-
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виђени 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 домаћини 

дужни су да најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утакмице сваког 

кола,  начелно понедељком за термине викенда, а петком за термине у 

среду, Комесару за такмичење доставе у писаној форми на е-маил:

• дан и време почетка одигравања утакмице, а коначан термин по-

четка утакмице утврђује Комесар 

Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније термине 

почетка утакмица и повратно званично обавестити све клубове.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року исту ће 

заказати Комесар за такмичење и о томе обавестити заинтересоване клу-

бове.

При одређивању времена почетка утакмице, Комесар ће водити рачу-

на о временским приликама, годишњем добу, померању времена и посеб-

но, да време одигравања утакмице не буде на штету гостујуће екипе, тј. 

ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изузев ако су екипе 

постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 11:00 часова. 

Посебно се мора водити рачуна о међумесној удаљености тако да на 

удаљености до 200 километара утакмица се може заказати најраније у 

11:00 часова, а на удаљености преко 200 километара најраније у 13:00 

часова.
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Члан 8.

Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима и у интересу 

такмичења, одобрити одигравање појединих утакмица и изван термина 

предвиђених календаром такмичења, под условом да клубови који траже 

такву сагласност не остварују такмичарску погодност на штету других клу-

бова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења. 

Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и недељом, изу-

зетно и другим данима по одобрењу Комесара за такмичење уз услове 

предвиђене овим Пропозицијама. 

Члан 9.

Извршни одбор ФСС  ће током првенства, а према указаној потреби, 

на предлог Комисије  за женски фудбал ФСС и Комесара за такмичење, 

разматрати питања развоја, унапређења и регуларности такмичења и пре-

дузимтиа потребне мере.

Члан 10.

У случају лошег времена, одложена утакмица ће се одиграти уколико 

је могуће, пре наредног првенственог кола, уколико су отклоњени услови 

због којих је утакмица одложена. Уколико за ово постоје услови, Комесар 

за такмичење ће одобрити први слободан термин за одигравање одложе-

не утакмице. 

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих 

разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак ел. енер-

гије - у случају да се утакмица игра у ноћном термину, пожар, земљотрес 
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и сл.), о чему одлучује судија утакмице. Комесар за такмичења одлучиће 

да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати 

постигнутим резултатом до прекида утакмице, а у складу са чланом 48. 

став 2. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је 

до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног 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 првенствено 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 пропи-

сане 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 комплетну меди-

цинску документацију (налаз са заведеним Протоколом, датумом и печа-

том прегледа надлежног специјалисте, надлежне медицинске установе, 

дијагноза, мишљење за опоравак тј. дужину боловања и сл). Пре доноше-

ња одлуке Комесар за такмичење затражиће мишљење од Медицинске 

комисије ФС Србије, која пре достављања свог коначног мишљења, може 

извршити одређене додатне анализе, преглед болесних играчица и сл.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 336 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

У случају одсуства чланова Медицинске комисије, те немогућности 

добијања сагласности за одлагање од стране комисије, Комесар за такми-

чење, може затражити консултације са другим медицинским лицима, до-

нети 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 четири играчице за састав 

фудбалске репрезентације Србије („А“ или Омладинске репрезентације 

ФСС). Уколико је играчица позвана за репрезентативну селекцију, а изо-

стаје из оправданих медицинских разлога, које даје искључиво стручни 

штаб репрезентације,  иста нема право наступа за матични клуб за оди-

гравање пријатељских нити такмичарских утакмица у термину трајања 

комплетне репрезентативне акције. 

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такми-

чење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба 

учесника, може донети одлуку, да клубови учесници утакмице замене уло-

ге клуба домаћина, али само по постигнутом споразуму у јесењем делу  

текуће такмичарске сезоне и само једном за један клуб.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такми-

чење 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 оди-

грати најкасније пре првог кола које се игра на пролеће, а одложене утак-

мице 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 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 са вештачком подлогом (под условом  да у свему одговара Пра-

вилима 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, најниже,  за утакмице Српс-

ке лиге или за више степене такмичења.

• да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од трав-

натог терена оградом, према прописима ФСС.

• да обезбеди 6 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 свлачиони-

цу за судије;

• да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање, 

умивање и пиће, ВЦ и друге пратеће просторије, са довољном квадрату-

ром;

• 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.
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• посебну просторију за сачињавање записника о утакмици;

• да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија иг-

рачица у складу са прописима ФСС. Да испуњава све услове у вези са 

стручно педагошким радом у складу са одговарајућим прописима ФСС 

клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС о безбедности и 

сигурности  на фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно 

примењују  уз  Правила  фудбалске игре;

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

лиште мора да закључи уговор о коришћењу са власником стадиона - иг-

ралишта за целу  предстојећу  сезону;

• да  клубови  надлежном органу ФС Србије, пре почетка првенства,  

пријаве  стадион - игралиште на којем ће  током целе сезоне играти првен-

ствене и куп утакмице. Само они стадиони - игралишта, које клубови 

пријаве, а који ће бити примљени од стране надлежног органа ФС Србије, 

биће   стадиони - игралишта, на којима ће се моћи играти првенствене и 

куп утакмице  Супер  лиге Србије за жене у  текућој сезони.

• да клубови доказе  о поседовању стадиона-игралишта  или уговор 

о коришћењу, достављају  на увид уз такмичарски упитник, који су у оба-

вези да  органу који води такмичење доставе 15 дана пре почетка првен-

ства. 

• да клубови обавезно имају организован рад са играчицама млађим 

од 15 година, односно да имају формирану најмање по једну пионирско-

кадетску екипу коју морају да укључе у надлежно такмичење у Развојној 

лиги. 
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• Клуб чија млађа селекција у току такмичарске сезоне буде искљу-

чена или одустане од такмичења у Развојној лиги, аутоматски губи статус 

члана Супер лиге.

• Да за сваки пријављени (примљени стадион) има АТЕСТ громо-

бранске 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 играчи-

ца. 

Члан 14.

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, представници 

клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид фудбалске легити-

мације играчица које тог дана наступају, лиценцу или писано овлашћење 

за представника клуба, лиценца тренера и помоћног тренера, лекара и 

физиотерапеута за рад у клубу у текућој такмичарској сезони, најкасније 

60 минута, пре почетка утакмице, како би се прва страна записника и 

идентитет играчица урадили и утврдили на време у складу са прописима. 

Не извршавање овог захтева (неоправдано), подлеже дисциплинској 

пријави. 

Ако делегат утврди да лица из става 1. овог члана немају писана овла-

шћења, односно, лиценце неће им    дозволити улазак у ограђени део те-

рена за игру.
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Лиценце за рад  тренера, помоћног  тренера, лекара и физиотерапеу-

та 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 изра-

диле.Лиценца тренера се израђује у складу са Упутством за издавање 

дозволе за стручно педагошки рад, Струковне организације тренера ФСС.

Члан 15.

Клуб   домаћин дужан је да  обезбеди образац записника о одигравању 

утакмице који се попуњава у четири примерка и да обезбеди да се запи-

сник попуни на компјутеру, као и да пружи сву неопходну помоћ при саста-

вљању записника и евентуалном саслушању удаљених званичних лица 

клубова на утакмица из ограђеног дела терена за игру, пријављених игра-

чица и других званичних лица, искључења играчица или других инцидена-

та.Образац записника прописује ФСС. Путем овлашћеног е-маил-

а,домаћин је  дужан доставити примерак Записника, након завршетка 

утакмице надлежном такмичарском органу. 

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се ста-

рају о правилном и тачном уношењу података у записник утакмице, који су 

дужни да потпишу.

Члан 16.

За време одигравања утакмице, на клупама за резервне играча могу 

седети 6 (шест) службених лица и 7 (седам) резервних играчица.  Службе-

на лица која седе на клупама за резервне играчице су:

• овлашћени   представник клуба .
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• 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 обезбеђење 

личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време оди-

гравања, као и   све до напуштања места одигравања утакмице. 

Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбе-

ди лекарску службу  и кола за хитне лекарске интервенције , која морају  

да буду на стадиону-игралишту  најмање на 30 минута пре почетка утак-

мице.

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске интер-

венције нису на стадиону, односно игралишту до почетка утакмице, та 

утакмица се неће одиграти, а све последице због неодигравања утакмице 

сноси клуб   домаћин.

Клуб домаћин обавезан је да утакмицу пријави надлежном органу 

МУП-а Републике Србије, полицијској управи или полицијској станици 

МУП-а Републике Србије, искључиво у складу са Законом о спорту, зако-

ном о јавном окупљању, Законом о приватном обезбеђењу и упуством које 

званично изда надлежни орган ФСС.   Образац пријаве, обавезно се пре-

даје делегату утакмице.
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Клуб   домаћин је такође дужан да обезбеди одговарајућу редарску 

службу од најмање 8 редара   који се могу налазити искључиво ван ограђе-

ног дела  терена  за игру и потребну опрему за озвучење. За евентуалне 

утакмице високог ризика,применити правилник о безбедности и сигурно-

сти 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 (шес-

наест) година живота и које су стекле право наступа на првенственим 

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  лекарске комисије , 

којим се оглашавају способним за наступање на утакмицама сениорског 

узраста и да им је то право потврђено од надлежног  регистрационог орга-

на и унето у фудбалску легитимацију.

Уколико специјални лекарски преглед није уписан нити потврђен  од 

надлежног регистрационог органа, делегат неће дозволити наступ играчи-

ци на утакмици.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчице које се 

налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном  

забране играња због добијених  опомена.
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Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем 

жутог картона уписана у записник првенствене утакмице. Ако играчица  на 

утакмици добије опомену и на истој буде искључен  због добијања друге 

опомене, играчица се дисциплински кажњава, а опомене се не евиденти-

рају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за такмичење.

Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других 

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 служ-

беној дужности, бити регистрована са 3:0  (пар форфе) у његову корист, а 

клуб и играчица ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилни-

ка ФС Србије.

Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опомена и 

других дисциплинских мера , региструје опомене у својој евиденцији, обја-

вљује их путем службеног саопштења и контролише извршење аутомат-

ских и других казни.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице, наста-

лу после сваког добијања 4 (четири) опомене, играчица издржава 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 наступа на утакмицама доигравања   баража, преноси опо-

мене у бараж у затеченом стању, тј. ове  опомене се не бришу, већ игра-

чица са тим бројем започиње утакмице доигравања   баража.

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

личне карте, пасоша, под условом да се делегату утакмице стави на увид 

писана потврда о исправном и важећем лекарском прегледу. Уколико так-

ве потврде нема  делегат ће играчици забранити наступ на утакмици.

Идентитет играчица  обавезно  утврђује делегат утакмице   пре почет-

ка утакмице на терену за игру, а за закаснеле играчице приликом уласка у 

игру,а код закаснелих заменица играчица,приликом ступања у технички 

простор,под условом да су уписане у записник пре почетка утакмице. Све 

играчице и заменици треба да буду спремне у спортској опреми, дресови-

ма најкасније 10 минута пре почетка утакмице. На првенственим и КУП 

утакмицама Супер лиге за клуб могу наступити највише 4 (четири) стране 

играчице у складу са важећим одлукама надлежних органа ФС Србије. 

Члан 20.

Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају има-

ти уредан налаз о извршеном лекарском  прегледу и бити оглашене спо-

собне за играње фудбала.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци за играчице 

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. 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9 СТРАНА 345ФУДБАЛ, 24.05.2018.

Лекарски преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију игра-

чице. Изузетно, извршени лекарски преглед играчице може да се докаже 

и потврдом која је издата на основу званичног регистра о извршеном ле-

карском прегледу, осим за играчице испод 16 година, чији специјални ле-

карски преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију и потврђен 

од стране надлежног органа за регистрацију играча. Под појмом убележе-

ног лекарског прегледа подразумева се да је оверен од стране надлежног 

регистарационог органа.   Специјални лекарски преглед не може бити у 

форми потврде, и мора бити оверен искључиво у легитимацији од стране 

надлежног регистрационог органа. Играчица, која на дан утакмице пуни 16 

година има право наступа као редован играч. Играчица, која на дан утак-

мице пуни 15 година, може да наступи са специјалним лекарским прегле-

дом, али исти мора бити урађен истог дана, када пуни 15 година.

Играчица која није лекарски прегледана,односно,  није обавила лекар-

ски преглед, или којој је од стране лекара забрањено играње,  као и игра-

чица којој лекарски преглед није убележен у легитимацију, а делегату 

утакмице није стављена на увид званична потврда о извршеном лекар-

ском 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 деле-

гата 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 утак-

мице у једном и свој извештај делегата такође у једном примерку делегат 

доставља Комесару за такмичење у року од 24 часа након одигране утак-

мице. Саставни део записника су сви материјали, изјаве удаљених и 

пријављених званичних лица и играчица као и фудбалске легитимације 

искључених играчица.

За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.

Делегати се бирају из редова искусних фудбалских радника.  Листу 

делегата утврђује ИО ФСС. 

Када се укаже потреба, Комесар за такмичење може да затражи писа-

не  допунске извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља судија 

утакмице.

Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и прави-

ма 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.
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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 прос-

торија, терена за игру, а 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 опо-

менутим 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 играчице за прекр-

шаје извршене пре и после утакмице.

Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту утак-

мице искључена играчица, удаљени тренер или друго службено лице, као 

и евентуално пријављено лице, да изјаву због чега је искључено,  удаље-

но, или пријављено. 
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Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица   не пос-

тупе у складу са одредбама претходног става овог члана, сматраће 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 подобан 

за игру.

Клуб   домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде 

подобан за одигравање утакмице, адекватно припремљен, а висина траве 

да буде 3 цм.

Обавеза је клуба   домаћина да у зимским условима мора да поступи 

по Упутству Комисије за терене ФСС у погледу припреме терена да буде 

погодан за игру.

Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у присуству 

делегата уткамице, капитена оба  клуба учесника утакмице  и то у време 

које је службено  одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може 

да се врши и раније, али истог дана и под условом да то буде обављено у 

присуству судије утакмице, делегата и капитена оба  клуба учесника утак-

мице.

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 не-

подобности терена и да записник доставе Комесару за такмичење у року 

од 24 часа уз претходно обавештење.

Члан 26.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у 

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

У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други по-

моћник судије.

Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, 

утакмица се неће одиграти.

НАЈМАЊИ БРОЈ  ИГРАЧИЦА У ИГРИ И ОПРЕМА ИГРАЧИЦА

Члан 27.

Сваки клуб пријављује и Записник  утакмице се уписује највише 18 

(осамнаест) играчица.

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 3 (три) измене.

Ако један тим, за време утакмице, остане  са мање од 7 (седам) игра-

чица  судија је дужан да утакмицу прекине, у складу са одредбама ПФИ.
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У складу са Одлуком бр. 1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 

Правила фудбалске игре, дресови играчица на полеђини морају бити обе-

лежени бројевима. Играчица не може наступити на утакмици без броја на 

дресу.

О исправности  замена играчица искључиво се брину судија утакмице, 

први помоћни судија и делегат.

НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

Члан 28.
Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице 

сталног такмичења не наступи један од  тимова учесника утакмице са по-

требним бројем играчица, судија ће саопштити капитену тима који је  био 

спреман да наступи да се утакмица неће одиграти и то унети у записник 

утакмице.

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 утак-

мица може да се заврши на време. Ако се игра више утакмица на истом 

терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доведе у питање оди-

гравање 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 надокнади 

штету другом клубу. Висина штете, на основу документованог захтева клу-

ба који је оштећен, утврђује Комесар за такмичење.
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НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ

Члан 29.

Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих раз-

лога 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, утакмица се регис-

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

Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из оправ-

даних разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, неста-

нак електричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, 

или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова утакмица 

уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређе-

ног за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена 

одређеног за игру, регистроваће се постигнутим резултатом.

Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Коме-

сар 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 утакмице, сма-

траће се да су одустала од даљег такмичења, те ће сносити последице 

предвиђене  Дисциплинским правилником ФСС.
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Члан 30.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, 

укључујући и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, губи утакми-

цу са 3:0 (пар форфе), уколико до прекида његов противник није постигао 

бољи резултат, а одлуку доноси по службеној дужности  Комесар за такми-

чење.

Члан 31.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, 

нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искљу-

чени играч напусти терен и др., а утврди се да је за прекид утакмице крив 

један од клубова учесника, утакмица ће се регистровати са 3:0 (парфор-

фе) у корист противничког клуба, уколико 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 на-

длежног такмичарског органа, о организацији и обезбеђењу реда на утак-

мицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може, од-

лучити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим 

резултатом.

Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање  

првенствене утакмице  на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи 

који имају право наступа на дан одигравања поновљене утакмице. 
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У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, 

надлежни дисциплински орган може суспендовати одговарајући 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.

Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због неизвр-

шења коначних одлука надлежних органа или неизвршења обавеза наста-

лих из такмичења предвиђених Пропозицијама овог такмичења, регистро-

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

Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због сус-

пензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потреб-

не за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регис-

тровати 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 дис-

циплински поступак по одредбама Дисциплинског правилника ФСС,као и 

против противничког клуба ако је обавештен о суспензији суспендованог 

клуба.
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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, подразумева се 

сваки клуб који је оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба.

Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их реша-

ва 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 доставља 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 праз-

ник, 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“
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Члан 35.

Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недовољно 

таксиране жалбе биће одбачене..

При оцени благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштан-

ског жига препорученог писма, новчане уплатнице или упутнице, 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 у надлежност 

другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлу-

ке 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  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 препоручене пошиљке.

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

Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране , недопуштене и 
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жалбе потписане од стране неовлашћених лица, одбациће се  одлуком 

Комесара за такмичење лиге.

Против одлуке о одбацивању неблаговремене,недопуштене  или не-

таксиране, односно, недовољно таксиране жалбе, жалилац 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 смислу чла-

на 35. ст. 2. ових Пропозиција, сматра се да је жалба одбијена и подноси-

лац 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 по-

следња два кола која непосредно утичу на одређивање клуба који треба 

да учествује у баражу, који се непосредно спроводи по завршетку такми-

чења, или клуба који треба да настави такмичење у вишем степену такми-

чења, рок за улагање жалби се скраћује и то у првом степену на 1 /један/ 
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дан и то сутрадан до 17,00 часова по одиграној утакмици, а у другом сте-

пену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног праз-

ника, продужава се на први наредни дан.

Члан 40.

У случају  да  Комисија за жалбе  ФСС  не донесе одлуку по жалби из 

претходног члана ових    Пропозиција у року од  8 /осам/ дана, сматраће 

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

лог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такми-

чењима ФСС у смислу члана 68. цитираног Правилника.

 РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА

Члан 41.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за регистра-

цију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар форфе), утакмица се ре-

гиструјепостигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, 

најкасније у року од 30 дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице продужава се до доношења коначне  одлуке о жалби.  Једном 

регистрована утакмица не може се поништити од стране Комесара за 
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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 играчи-

це, 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 такмичења у Супер лиги из било којих разлога, 

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 попуњавање 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 Комиси-

је за женски фудбал .

Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.
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ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Приходе са првенствених утакмица Супер  лиге убирају клубови  до-

маћини.

У случају одигравања  поновљене првенствене утакмице, укупан при-

ход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гос-

тујуће екипе, судија и делегата, деле  се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не могу 

подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клу-

бови заједнички сносе дефицит.

Члан 46.

Висину путних трошкова и накнада  суђења, делегата, специјалног 

контролора и посматрача суђења, на предлог Комисије  за женски фудбал 

ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС.

Клуб домаћин је дужан да све трошкове према службеним лицима 

(таксе и путне трошкове) исплати по завршеној утакмици, или путем те-

кућих рачуна најкасније до уторка до 12:00, ако је утакмица играна током 

викенда или до петка до 12:00, за утакмице игране у среду. Уколико клуб 

не исплати ове трошкове, по истеку наведеног рока, не може наступити на 

наредној првенственој утакмици, јер се то сматра аутоматском суспен-

зијом клуба, а Комесар за такмичење, по аутоматизму предаје клуб у на-

длежност Дисциплинској комисији. Праћење извршења овог става је у 

надлежности Комесара за такмичење.
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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 го-

дина освајања.

Такође, клуб који освоји прво место у фер плеју, добија од ФСС пехар 

у трајно власништво на којем је угравирано име клуба и година 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  Комеса-

ру за такмичење у оквиру такмичарског упитника  пријави основну и ре-

зервну боју дресова, гаћица и чарапа у којима ће наступати у току првен-

ства.

Гостујући тим је дужан да поштује и основну и резервну  боју дреса 

клуба   домаћина .

Клуб   домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утакмици.
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Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће му позајмити 

дресове друге боје од своје.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих иг-

рачица, противничког голмана  и судија.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропози-

ција, а пријава се  доставља  најкасније на 15 дана пре почетка такми-

чења.

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 50.

Клубови учесници такмичења чија се утакмица директно преноси пу-

тем 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.
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У супротном, делегат утакмице неће дозволити фоторепортеру да уђе 

у ограђени део  терена за игру.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се примењују 

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 ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном  листу    ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. 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 2018/2019.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА

Члан 1. 

Првенство у  Првој и Другој лиги Србије за жене  у такмичарској 

2018/2019. сезони организоваће се на следећи начин:

• Прва фудбалска лига Србије (у даљем тексту: Прва лига) је једин-

ствена и броји  10 (десет) клубова.

У такмичарској сезони 2018/2019 у Првој лиги Србије за жене такми-

чиће се 10 (десет) клубова, и то:

• 1 (један) осмопласирани клуб у такмичењу Супер лиге Србије у 

сезони 2017/2018.

• 6 (шест)  клубова која су у такмичењу у Првој лиги Србије у сезони 

2017/2018. остварили пласман на табели од 2. до 7. места

• 3 (три) клуба, победника у такмичењу Друге лиге групе „Север“ „За-

пад“ и „Југ“ у сезони 2017/2018, који стичу право директног пласмана



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 364 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

Oд такмичарске сезоне 2020/2021. у Првој лиги Србије за жене такми-

чиће се 10 (десет) клубова, и то:

• 1 (један) осмопласирани клуб у такмичењу Супер лиге Србије у 

сезони 2019/2020.

• 5 (пет)  клубова која су у такмичењу у Првој лиги Србије у сезони 

2019/2020. и остварили пласман на табели од 3. до 7. места

• 3 (три) клуба, победника у такмичењу Друге лиге групе „Север“ „За-

пад“ и „Југ“ у сезони 2019/2020, који стичу право директног пласмана

• 1 (један) клуб, поражени из баража у коме се састају 7-мо пласира-

ни клуб Супер лиге и другопласирани клуб Прве лиге у сезони 2019/2020. 

Члан 2.

У такмичарској сезони 2018/2019 такмичење у Другој лиги Србије за 

жене одвијаће се кроз такмичење у три групе, и то: „Север“, „Запад“ и „Југ“ 

које броје најмање 4 клуба по групи.

Првенство у Првој и Другој лиги Србије за жене у сезони 2018/2019 

организује се и спроводи по двоструком бод систему у јесењем и пролећ-

ном делу првенства у оквиру 18 кола (9 у јесењем и 9 у пролећном делу 

првенства). Сваки клуб са осталим клубовима  игра по две утакмице, једну 

као домаћин, а једну као гост. 

Уколико у оквиру групе Друге лиге нема довољан број клубова за 

такмичење по двоструком бод систему, такмичење се може организовати 

и по троструком или четвероструком бод систему, о чему одлуку доносе 

надлежни регионални савези.
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Клуб Прве лиге који на крају сезоне 2018/2019. заузме прво место ула-

зи у  Супер лигу Србије за жене. Клубови Прве лиге који су на крају такми-

чарске 2018/2019 заузели места од 8-ог до 10-ог места, прелазе у Другу 

лигу по територијалној припадности. Уколико клуб Прве лиге одустане од 

такмичења његово место заузима 8-мо пласирани клуб, затим следећи 

клуб по пласману. Клуб који на крају сезоне заузео 10. место, обавезно 

прелази у Другу лигу по  територијалној припадности. 

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 Западне Србије и за групу „Југ“ 

Фудбалском савезу региона Источне Србије .

Члан 3. 

Сваки новоформирани женски фудбалски клуб, или женски тимови 

фудбалских клубова, аутоматски постаје члан Друге лиге Србије за жене и 

укључује се у такмичење у одговарајућој групи према територијалној при-

падности с тим што се клуб из Београда,као друголигаш, прикључује групи 

„Север“ или групи „Запад“ зависно од територтије на којој се налази се-

диште клуба. 

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 4.

Тим који победи на утакмици сталног такмичења које се одиграва по 

бод систему осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног резултата оба тима 

освајају по 1 (један) бод.
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За свако стално такмичење које се одиграва по бод систему води се 

табела. Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број одиграних, 

добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број датих 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 одлучује о 

прелазу у виши или нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, 

квалификације, бараж, плеј оф, плеј аут и сл.) у случају истог броја освоје-

них бодова два или више клубова, пласман на табели се сачињава на 

основу додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међу-

собним сусретима односних тимова.

Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених 

бодова. Ако је збир бодова једнак одлучује разлика између датих и при-

мљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број постигну-

тих голова у гостима (када су у питању два клуба) односно већи број по-

стигнутих голова (када су у питању 3 и више клубова). Ако се ни на овакав 

начин не може доћи до решења, онда се играју утакмице између заинте-

ресованих клубова и то:

• две утакмице по двоструком бод систему  ако су у питању два клу-

ба
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• три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену 

ако су у питању три клуба,

• потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неутрал-

ном терену, ако је у питању 4 или више клубова.

Уколико се са тим усагласе заинтересовани клубови, уместо одигра-

вања ових утакмица, питање победника може се утврдити и путем жреба 

који спроводи  Комесар за такмичење односних лига.

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИ-

ЦА, ЗАПИСНИК

Члан 5.

Такмичењем руководи Извршни одбор ФСС, преко Комесара за такми-

чење у женском фудбалу, коме је Извршни одбор ФСС поверио ове посло-

ве (у даљем тексту: Комесар за такмичење).

Члан 6.

Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем тере-

ну и дужни су да се старају о  организације утакмице.

Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмице 

дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакми-

це. Ове утакмице треба да имају пропагандни карактер на афирмацији 

женског фудбала и могу се играти и ван седишта клуба   домаћина.
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Члан 7.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 

најкасније 20 дана пре почетка јесењег, односно, пролећног дела такми-

чења, према званичном календару ФСС. Такмичарски бројеви клубова 

одређују се жребом.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, од-

носно, из места која су удаљена до 10 км. приликом жреба, односно, из-

влачења такмичарских бројева, извршиће се такав распоред утакмица 

ових клубова како би се избегло да у истом колу ови клубови истовремено 

буду домаћини.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествује три или више клу-

бова, при одређивању такмичарских бројева, клубови који су боље пласи-

рани у претходној сезони раздвајају се тако да се обезбеди да у истом 

колу један буде гост, а други домаћин.

Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више 

утакмица женских лига, Комесар за такмичење може одобрити споразум 

заинтересованих клубова о промени места одигравања таквих утакмица.

Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу ко-

ришћења и оних термина који по званичном Календару ФСС нису пред-

виђени 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 домаћини 

дужни су  да најкасније на 5 (пет) дана пре  одигравања утакмице сваког 
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кола, начелно понедељком за термине викенда, а петком за термине у 

среду, Комесару за такмичење доставе:

• дан и предлог времена почетка одигравања утакмице. Коначан тер-

мин почетка утакмице одрђује Комесар.

Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније термине 

почетка утакмица и повратно званично обавестити све клубове.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року  исту ће 

заказати Комесар за такмичење и о томе обавестити заинтересоване 

стране.

При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачуна 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, изузев ако су екипе постигле 

писану сагласност о почетку утакмице пре 11:00 часова. Посебно се мора 

водити рачуна о међумесној удаљености тако да на удаљености, до 200 

километара утакмица се може заказати, најраније у 11:00 часова, а на 

удаљености преко 200 километара најраније у 13:00 часова. 

Члан 9.

Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима и у интересу 

такмичења, одобрити одигравање појединих утакмица и изван термина 

предвиђених Календаром такмичења, под условом да клубови који траже 

такву сагласност не остварују такмичарску погодност на штету других клу-

бова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења. 
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Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и недељом, изу-

зетно и другим данима по одобрењу Комесара за такмичење уз услове 

предвиђене овим Пропозицијама. 

Члан 10.

Извршни одбор ФСС  је дужан да, током првенства, а према указаној 

потреби, на предлог Комисије  за женски фудбал ФСС и Комесара за 

такмичење, разматра питања развоја, унапређења и регуларности такми-

чења 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 утакмице  почну  у исто 

време.

У складу са ставом 2. овог члана, други део  утакмице мора такође 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 клубова на табе-

ли. 

Члан 11.

У случају лошег времена, одложена утакмица треба да буде одиграна 

уколико је могуће, пре наредног кола, уколико су отклоњени услови због 

којих је утакмица одложена. 

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих 

разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак ел. енер-
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гије - у случају да се утакмица игра у ноћном термину, пожар, земљотрес 

и сл.) о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичења одлучиће 

да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати 

постигнутим резултатом до прекида утакмице, а у складу са чл. 48 ст. 2. 

Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је 

до прекида дошло пре истека 80%  регуларног времена одређеног 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 првенствено коло, 

одложи због оправданих разлога који су наступили без кривице клубова 

учесника (велико невреме, епидемија,болест најмање 5 (пет) играчице 

једног клуба, саобраћајне несреће једне од екипа учесница такмичењу, 

друштвених немира већих размера, немогућности да се спроведу пропи-

сане 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 комплетну меди-

цинску документацију (налаз са заведеним Протоколом, датумом и печа-

том прегледа надлежног специјалисте, надлежне медицинске установе, 

дијагноза, мишљење за опоравак тј. дужину боловања и сл). Пре доноше-

ња одлуке Комесар за такмичење затражиће мишљење од Медицинске 

комисије ФС Србије, која пре достављања свог коначног мишљења може 

извршити одређене додатне анализе, преглед болесних играчица и сл. У 

случају одсуства чланова Медицинске комисије, те немогућности до-
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бијања сагласности за одлагање од стране комисије, Комесар за такми-

чење, може затражити консултације са другим медицинским лицима, до-

нети 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 4 (четири) играчице за састав 

фудбалске репрезентације Србије („А“ или Омладинске). Уколико је игра-

чица позвана за репрезентативну селекцију, а изостаје из оправданих ме-

дицинских разлога , које даје искључиво стручни штаб,  иста нема право 

наступа за матични клуб за одигравање пријатељских нити такмичарских 

утакмица у периоду комплетног трајања репрезентативне акције. 

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такми-

чење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба 

учесnика, може донети одлуку, да клубови учесници утакмице замене уло-

ге клуба домаћина  али само  по постигнутом споразуму  у јесењем делу  

текуће такмичарске сезоне.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такми-

чење 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 оди-

грати најкасније пре првог кола које се игра на пролеће, а одложене утак-

мице 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 одговара  Правили-

ма  фудбалске игре

• да се утакмице у оквиру женских лига могу играти и на стадионима 

- игралиштима регистрованим за утакмице нижих степена такмичења, који 

су примљени од стране Комисије за преглед терена надлежног терито-

ријалног савеза или Комисије за пријем терена ФСС

• утакмице Друге лиге Србије 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 адекватним усло-

вима, а који су примљени од стране Комисије за преглед терена надлеж-

ног територијалног савеза или Комисије за пријем терена ФСС

• да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од трав-

натог терена оградом према прописима ФСС.

• да обезбеди 6 сакупљача лопти, уколико то услови игралишта за-

хтевају,  обучених у спортску опрему, која мора да се разликује од опреме 

играчица ккоје играју утакмицу.

• да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свлачиони-

цу за судије;
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• Да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање, 

умивање и пиће, тоалет и друге пратеће просторије, са довољном квадра-

туром;

• заштитне кабине за резервне играчице и стручна руководства, 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 утакмице;

• да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија иг-

рачица у складу са прописима ФСС. Да испуњава све услове у вези са 

стручно педагошким радом у складу са одговарајућим прописима ФСС 

Клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС о безбедности и 

сигурности  на фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно 

примењују  уз  Правила  фудбалске игре;

• да женски фудбалски клуб уколико не поседује стадион - игралиште  

мора   да  закључи  уговор са власником  стадиона - игралишта за целу  

предстојећу  сезону, а уговор да достави Комесару за такмичење и то нај-

мање 15 дана пре почетка првенства.

• да  клубови  надлежном органу ФС Србије, пре почетка првенства,  

пријаве  стадион - игралиште на којем ће  током целе сезоне играти првен-

ствене и куп утакмице. Само они стадиони - игралишта, које клубови 

пријаве, а који ће бити примљени од стране надлежног органа ФС Србије, 

биће   стадиони - игралишта, на којима ће се моћи играти првенствене и 
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куп утакмице Прве и Друге лиге у  текућој сезони. Клубови су обавезни да 

у законском року предвиђеним Правилником о безбедности и сигурности 

на стадионима, доставити Атест за електро – громобранске инсталације, 

без којег се не могу  играти утакмице. У случају да је стадион примљен за 

утакмице вишег степена такмичења (Супер  или Прва лига Србије за 

мушкарце), довољна је потврда о важењу атеста, коју издаје сектор за 

Лиценцирање ФСС 

• да клубови доказе  о поседовању стадиона-игралишта  или уговор 

о коришћењу, достављају се на увид уз такмичарски упитник  ФС Србије, 

комесару за 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 такмичење у Развојној лиги.

• Клуб чија млађа селекција у току такмичарске сезоне буде искљу-

чена или одустане од такмичења у Развојној лиги, аутоматски губи статус 

члана Прве лиге.

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 играчи-

ца. 

Члан 15.

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, представници 

клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид фудбалске легити-
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мације играчица које тог дана наступају, лиценцу или писано овлашћење 

за представника клуба, лиценца тренера и помоћног тренера, лекара и 

физиотерапеута за рад у клубу у текућој такмичарској сезони. Комплетна 

документација се  мора предати најкасније 60 минута пре почетка утакми-

це. У случају да се клуб не придржава овог става, подложан је покретању 

дисциплинског поступка, осим у оправданим случајевима. 

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

 Лиценце за рад  тренера, помоћног тренера, лекара и физиотерапеу-
та у клубовима  женског фудбала  издаје  надлежни орган  ФСС.

Члан 16.
Клуб   домаћин дужан је да  обезбеди образац записника о одигравању 

утакмице који се попуњава у  четири примерка и да обезбеди да се запи-
сник попуни компјутерски, као и да пружи сву неопходну помоћ при саста-
вљању записника и евентуалном саслушању удаљених званичних лица 
клубова на утакмица из ограђеног дела терена за игру, пријављених игра-
чица и других званичних лица, искључења играчица или других инцидена-
та.Образац записника прописује ФСС

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се ста-
рају о правилном и тачном уношењу података у записник утакмице, који су 

дужни да потпишу.

Члан 17.
За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчице мо-

гу седети 6 (шест) службена лица и 7 (седам) резервних играчица. Служ-

бена лица која седе на клупама су:
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• 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 обезбеђење 

личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време оди-

гравања, као и   све до напуштања места одигравања утакмице, одгова-

рајућим превозним средством.

Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбе-

ди 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 дежурног 

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 клупи за резервне играчице).

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске интер-

венције нису на стадиону, односно игралишту до почетка утакмице или да 

није обезбеђено дежурно возило, та утакмица се неће одиграти, а све по-

следице због неодигравања утакмице сноси клуб   домаћин. Клуб домаћин, 

обавезан је утакмицу пријавити надлежном МУП-у Републике Србије, по-
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лицијској управи или полицијској станици, искључиво у складу са Законом 

о спорту, законом о јавном окупљању, Законом о приватном обезбеђењу и 

Упутством које званично изда надлежни орган ФСС. Образац пријаве, оба-

везно се предаје делегату.

Клуб   домаћин је такође дужан да обезбеди одговарајућу редарску 

службу од 1  до 5 редара  који се могу налазити искључиво ван ограђеног 

дела  терена, припаднике МУП а и евентуално потребну опрему за озву-

чење.

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 (шес-

наест) година живота и које су стекле право наступа на првенственим 

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  лекарске комисије , 

којим се оглашавају способним за наступање на утакмицама сениорског 

узраста и да им је то право потврђено од надлежног  регистрационог орга-

на и унето у фудбалску легитимацију.

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице, наста-

лу после сваког добијања 4 (четири) опомене, играчица издржава на првој 

наредној утакмици, а након издржане казне због 4 жута картона, након 

свака два жута картона,на првој наредној утакмици у такмичарској години. 
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Играчици, чији клуб наступа на утакмицама доигравања   баража, опомене 

се не бришу, то јест,преноси опомене у бараж у затеченом стању,односно, 

играчица са тим бројем започиње утакмице доигравања   баража. 

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

Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем 

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 евиденти-

рају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за такмичење.

Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других 

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, заинтересова-

них клубова или по службеној дужности, бити регистрована са 3:0  (пар 

форфе) у корист оштећеног клуба, а клуб, играчица или одговорно лице ће 

бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.

Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опомена и 

других дисциплинских мера, региструје опомене у својој евиденцији, обја-

вљује их путем службеног саопштења и контролише извршење аутомат-

ских и других казни.

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 путем јавне исправе   

личне карте, пасоша, возачке дозволе и слично, под условом да се деле-
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гату утакмице стави на увид писана потврда о исправном и важећем ле-

карском прегледу.

Идентитет играчица  обавезно  утврђује делегат утакмице   пре почет-

ка утакмице на терену за игру, а за касно пристигле играчице, приликом 

уласка у игру. Идентитет касно пристиглих заменика играчица утврђује се 

приликом доласка у технички простор. Све играчице и заменици треба да 

буду у опреми - дресовима најкасније 10 минута пре почетка утакмице.

На првенственим утакмицама Прве и Других  лиге за клуб не могу 

наступити стране играчице у складу са важећим одлукама надлежних ор-

гана ФС Србије. 

Клубови се не могу договорити да се не утврђује идентитет играчица. 

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 има-

ти уредан налаз о извршеном лекарском  прегледу и бити оглашене спо-

собне за играње фудбала.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци за играчице 

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 легитимацију игра-

чице. Изузетно, извршени редован лекарски преглед играчице може да се 
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докаже и потврдом која је издата на основу званичног регистра о изврше-

ном лекарском прегледу, осим за играчице испод 16 година, чији специјал-

ни лекарски преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију и по-

тврђен од стране надлежног органа за регистрацију играча. 

Уколико специјални лекарски преглед није убележен у спортску леги-

тимацију  делегат таквој играчици неће дозволити наступ на утакмици. Под 

појмом убележеног лекарског прегледа подразумева се да је оверен од 

стране надлежног регистарационог органа. Специјални лекарски преглед 

не може бити у форми потврде, и мора бити оверен искључиво у легити-

мацији од стране надлежног регистрационог органа. Играчица, која на дан 

утакмице пуни 16 година има право наступа као редован играч. Играчица, 

која на дан утакмице пуни 15 година, може да наступи са специјалним ле-

карским прегледом, али исти мора бити урађен истог дана, када пуни 15 

година.

Играчица која  није лекарски прегледана, односно,  није обавила ле-

карски 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 извршеном редовном 

лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици и делегат утак-

мице таквој играчици ће забранити наступ. 

ДЕЛЕГАТИ   УТАКМИЦЕ

Члан 21.

За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује деле-

гата који заступа фудбалско руководство. Делегат  има врховни надзор на 
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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 утак-

мице у једном и свој извештај делегата такође у једном примерку делегат 

доставља Комесару за такмичење у року од 24 часа након одигране утак-

мице. Саставни део записника су сви материјали, изјаве удаљених и 

пријављених званичних лица и играчица као и фудбалске легитимације 

искључених играчица.

За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.

Делегати се бирају из редова искусних фудбалских радника. Листу 

делегата утврђује ИО ФСС.

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 прави-

ма 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 
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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  женске 

судије са листа које усваја Извршни одбор  ФС Србије и , по потреби, муш-

ке судије са Супер  лиге Србије и Прве лиге  „Србија“ ФС Србије.

Све првенствене и куп такмице Друге лиге суде фудбалске судије  пр-

ве, 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 прос-

торија, 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 опо-

менутим и искљученим играчицама, удаљеним лицима из ограђеног дела 

терена за игру и да  те податке овери потписом у записнику 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 играчице за прекр-

шаје извршене пре и после утакмице.

Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту утак-

мице искључена играчица,удаљени  тренер или друго службено лице,  као 

и евентуално пријављено лице да изјаву због чега је искључено,   удаље-

но или пријављено.

Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица не посту-

пе у складу са одредбама претходног става овог члана, сматраће се да су 

саслушани и надлежни дисциплински орган казниће их по одредбама Дис-

циплинског правилника ФСС.

Члан 25.

Првенствене утакмице 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 поступи 

по Упутству Комисије за терене ФСС у погледу припреме терена да буде 

погодан за игру.

Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у присуству 

делегата утакмице, капитена оба  клуба учесника утакмице  и то у време 

које је службено  одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може 

да се врши и раније, али истог дана и под условом да то буде обављено у 
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присуству судије утакмице, делегата и капитена оба  клуба учесника утак-

мице.

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 не-

подобности терена и да записник доставе Комесару за такмичење у року 

од 24 часа уз претходно телеграфско обавештење.

Члан 26.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у 

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

У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други по-

моћник судије.

Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћници, клубови ће се 

спорзумети да утакмицу води један од присутних судија.  Ако споразум 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 клубо-

ви нису споразумели о избору судија, па га је одредио делегат, таква одлу-

ка се мора констатовати у записнику утакмице.

Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, 

утакмица се неће одиграти.
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НАЈМАЊИ БРОЈ  ИГРАЧИЦА У ИГРИ И ОПРЕМА ИГРАЧИЦА

Члан 27.

Сваки клуб пријављује и  у записник утакмице се уписује највише 18 

(осамнаест) играчица.

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 7 (седам) играчи-

ца  судија је дужан да утакмицу прекине.

У складу са Одлуком бр.1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 

Правила фудбалске игре, дресови играчица на полеђини морају бити обе-

лежени бројевима. Играчица не може наступити на утакмици без броја на 

дресу.

О исправности замена играчица искључиво се брину судија утакмице, 

први помоћни судија и делегат.

НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

Члан 28.

Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице 

сталног такмичења не наступи један од  тимова учесника утакмице са по-

требним бројем играчица, судија ће саопштити капитену тима који је  био 
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спреман да наступи да се утакмица неће одиграти и то унети у записник 

утакмице.

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 утак-

мица може да се заврши на време. Ако се игра више утакмица на истом 

терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доведе у питање оди-

гравање 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 надокна-

ди 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 раз-

лога 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, утакмица се регис-

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

Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из оправ-

даних разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, неста-

нак електричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, 
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или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова утакмица 

уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређе-

ног за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена 

одређеног за игру, регистроваће се постигнутим резултатом.

Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Коме-

сар 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 утакмице сма-

траће се да су одустала од даљег такмичења, те ће сносити последице 

предвиђене Дисциплинским правилником ФСС. Одлуку о неодигравању 

утакмице искључиво доносе надлежни органи ФСС.

Члан 30.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, 

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 службеној дужности  Комесар 

за такмичење.

Члан 31.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, 

нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искљу-
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чени играч напусти терен и др., а утврди се да је за прекид утакмице крив 

један од клубова учесника, утакмица ће се регистровати са 3:0 (парфор-

фе) у корист противничког клуба уколико 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 на-

длежног такмичарског органа, о организацији и обезбеђењу реда на утак-

мицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може, од-

лучити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим 

резултатом.

Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање  

првенствене утакмице на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи 

који имају право наступа на дан одигравања поновљене утакмице.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, 

надлежни дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и за-

бранити 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.

Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због неизвр-

шења коначних одлука надлежних органа или неизвршења обавеза наста-
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лих из такмичења предвиђених Пропозицијама овог такмичења, регистро-

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

Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због сус-

пензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потреб-

не за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регис-

тровати 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 дис-

циплински поступак по одредбама Дисциплинског правилника ФСС,као и 

против противничког клуба, ако је  био обавештен о суспензији суспендо-

ваног 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, подразумева се 

сваки клуб који је оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба .

Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их реша-

ва 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) 
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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 доставља 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 праз-

ник, 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 недовољно 

таксиране жалбе биће одбачене одлуком надлежног комесара за такми-

чење односнелиге.

При оцени благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштан-

ског жига препорученог писма, новчане уплатнице или упутнице, 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 у надлежност 
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другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлу-

ке 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 савеза  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 препоручене пошиљке.

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

Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, недопуштене и 

жалбе потписане од стране неовлашћених лица, одбациће се.

Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене жалбе 

или нетаксиране, односно недовољно таксиране жалбе жалилац има пра-

во жалбе надлежном другостепеном органу – Комисији за жалбе ФСС.

Одлука Комисије за жалбе Скупштине ФСС, комисија регионалних са-

веза,  у другом степену је коначна и против ње нема места жалби.
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Члан 38.

Ако Комисија за жалбе ФСС, односно, комисије регионалних савеза, 

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 по-

следња два кола која непосредно утичу на одређивање клуба који треба 

да учествује у баражу, који се непосредно спроводи по завршетку такми-

чења, или клуба који треба да настави такмичење у вишем степену такми-

чења, 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 сте-

пену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног праз-

ника, 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 Пропозиција у року 

од  8 (осам) дана, сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна 
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има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилни-

ка 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 регистра-

цију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар форфе), утакмица се ре-

гиструје  постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, 

најкасније у року од 30 дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

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 играчи-

це, функционери, судије, други фудбалски радници  и друга лица, у овом 

такмичењу, одлучује дисциплински орган коме је Извршни одбор  ФСС  

поверио те послове, односно орган Регионалног савеза.
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ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 43.
Ако се пре почетка такмичења у Првој лиги из било којих разлога, уп-

разни једно или више места у Лиги, попуњавање Лиге врши се  тако што у 

Лигу улази другопласирани  клуб  из  Друге лиге - по територијалном прин-

ципу, о чему одлуку доноси ИО ФСС. Уколико се догоди да се ни на тај 

начин не може попунити Лига онда се попуњавање врши на предлог Коми-

сије за женски фудбал водећи рачуна о оспособљености клуба да одгово-

ри свим обавезама које проистичу из дотичног такмичења, а коначну одлу-

ку доноси ИО ФСС.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 44.
Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС на предлог Комиси-

је за женски фудбал.

Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Приходе са првенствених утакмица  лига  женског фудбала  убирају 

клубови   домаћини.

У случају одигравања  поновљене првенствене утакмице, укупан при-

ход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гос-

тујуће 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, клу-

бови заједнички сносе дефицит.

Члан 46.

Висину путних трошкова и накнада  суђења, делегата, специјалног 

контролора и посматрача суђења, на предлог Комисије  за женски фудбал 

ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС.

Клуб домаћин је дужан да све трошкове према службеним лицима 

(таксе и путне трошкове) исплати по завршеној утакмици, или путем те-

кућих рачуна најкасније до уторка до 12:00, ако је утакмица играна током 

викенда или до петка до 12:00, за утакмице игране у среду. Уколико клуб 

не исплати ове трошкове, по истеку наведеног рока, не може наступити на 

наредној првенственој утакмици,  јер се то сматра аутоматском суспен-

зијом клуба, а Комесар за такмичење, по аутоматизму предаје клуб у на-

длежност Дисциплинској комисији. Праћење извршења овог става је у 

надлежности Комесара за такмичење.

Извршни одбор ФСС посебном одлуком регулише покриће  трошкова 

службених лица на утакмицама ове Лиге, такође на предлог Комисије за 

женски фудбал.

Члан 47.

Висину средстава   за програмске активности ФС Србије  на уздизању 

и унапређењу фудбалског спорта, посебно за пролећну, а посебно за је-

сењу сезону, доноси Извршни одбор ФСС, на предлог Комисије за  женски 
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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 женском 

фудбалу, добија у трајно власништво пехар на којем је угравирано 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 година освајања.

Првопласирани клубови Друге лиге Србије за жене, по групама, до-

бијају по пехар, дар ФСС, у трајно власништво на којем је угравирано 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 упитника  пријави 
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основну и резервну боју дресова, гаћица и чарапа у којима 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 утакмици.

Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће му позајмити 

дресове друге боје од своје.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих иг-

рачица, противничког голмана  и судија.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропози-

ција, а пријава се  доставља  најкасније на 10 дана пре почетка такми-

чења.

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 преноси пу-

тем телевизије, дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу 

избора боје дресова због квалитета слике у преносу.
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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 .

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се примењују 

одредбе Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског 

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 ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном  листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.                                                            
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО РАЗВОЈНЕ ФУДБАЛСКЕ 
ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ ЗА  

СЕЗОНУ 2018/2019.

I - НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Првенство у  Развојној лиги Србије млађих категорија  за жене  у 

такмичарској  2018/2019. 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 најмање 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 омогућено 

клубовима једног региона да се, из економских разлога, такмиче у групи 

другог региона.
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Уколико се укаже потреба, регионални савези могу такмичење у окви-

ру свог региона организовати у две групе.

Члан 2.

Првенство у Развојној лиги Србије за жене у сезони 2018/2019. орга-

низује се и спроводи по двоструком бод систему у јесењем и  пролећном 

делу. Сваки клуб са осталим клубовима, по регионима, игра по две утак-

мице, 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 такмичарске сезоне 2018/2019. заузме 

прво место у својој групи (Север, Центар, Запад и Југ), стиче право учешћа 

на Ревијалном турниру, који се одржава у организацији Фудбалског савеза 

Србије. Учешће на Ревијалном турниру се одвија на следећи начин; учес-

твују четири клуба, првака у групама, турнир се игра два дана, без прогла-

шења победника. Сваки клуб учесник добија у трајно власништво пехар по 

завршетку турнира.

Утакмице трају 2 x 35 минута, а одмор између два полувремена 15 

минута. 

Уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом  приступа се из-

вођењу по 5 (пет) једанаестераца. 

Место одржавања финалног турнира Развојне лиге одређује Фудбал-

ски савез Србије.
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Детаљније упутство о начину одигравања финалног турнира  пре одр-

жавања истог доноси Организациони одбор турнира. 

Клуб који у Развојној лиги на крају сезоне 2018/2019. заузме последње 

место наставља такмичење у групи по територијалној припадности. 

Такмичење у Развојној лиги, по групама поверава се: за групу „Север“ 

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 тимови 

фудбалских клубова са играчицама испод 15 година, уз захтев, постаје 

члан Развојне лиге и укључује се у такмичење у одговарајућој групи према 

територијалној припадности.

II - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 4.

Тим који победи на утакмици такмичења Развојне лиге  које се одигра-

ва 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 регионални 

савез за своју групу води  табелу. Табела садржи: имена тимова који се 

такмиче, број одиграних, добијених, нерешених и изгубљених утакмица, 

број датих и примљених голова и број освојених бодова.
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Пласман (место) на табели се утврђује збиром освојених бодова.  

Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и при-

мљених 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 међу-

собним сусретима односних тимова.

Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених 

бодова. Ако је збир бодова једнак одлучује разлика између датих и при-

мљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број постигну-

тих голова у гостима (када су у питању два клуба) односно већи број по-

стигнутих голова (када су у питању 3 и више клубова).  Ако се ни на овакав 

начин не може доћи до решења, онда се играју утакмице између заинте-

ресованих клубова и то:

• две утакмице по двоструком бод систему  ако су у питању два клу-

ба,

• три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену 

ако су у питању три клуба,

• потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неутрал-

ном терену, ако је у питању 4 или више клубова.

Уколико се са тим усагласе заинтересовани клубови, уместо одигра-

вања ових утакмица, питање победника може се утврдити и путем жреба 

који спроводи  Комесар за такмичење односних група Развојне лиге.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 404 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

III - РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ  
              УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 5.

Такмичењем руководе Извршни одбори Регоналних фудбалских саве-

за, којима је Извршни одбор ФСС поверио вођење такмичења, преко Ко-

месара за такмичење Развојне лиге (у даљем тексту: Комесар за такми-

чење).

Члан 6.

Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем тере-

ну и дужни су да се старају о организације утакмице.

Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмице 

дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакми-

це. 

Члан 7.

Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење 

најкасније 20 дана пре почетка јесењег, односно, пролећног дела такми-

чења, према званичном календару ФСС. Такмичарски бројеви клубова 

одређују се жребом.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, од-

носно, из места која су удаљена до 10 километара приликом жреба, од-

носно извлачења такмичарских бројева, извршиће се такав распоред 
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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 клу-

бова, при одређивању такмичарских бројева, клубови који су боље пласи-

рани у претходној сезони раздвајају се тако да се обезбеди да у истом 

колу један буде гост, а други домаћин.

Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више 

утакмица женских лига, Комесар за такмичење може одобрити споразум 

заинтересованих клубова о промени места одигравања таквих утакмица.

Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу ко-

ришћења и оних термина који по званичном Календару ФСС нису пред-

виђени 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 домаћини 

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 термине 

почетка утакмица.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 406 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року исту ће 

заказати Такмичарски орган и о томе обавестити заинтересоване стране.

При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачуна 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, изузев ако су екипе постигле 

писану сагласност о почетку утакмице пре 11:00 часова. Посебно се мора 

водити рачуна о међумесној удаљености тако да на удаљености до 200 

километара утакмица се може заказати најраније у 11:00 часова, а на 

удаљености преко 200 километара, најраније у 13:00 часова.

Члан 9.
Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима, одобрити 

одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђених Календа-

ром такмичења, под условом да клубови који траже такву сагласност не 

остварују такмичарску погодност на штету других клубова Лиге и тиме уг-

рожавају регуларност такмичења.

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

лико у интересу такмичења постоји потреба, Комесар за такмичење може 

може за једно коло иле неке утакмице, одредити друге термине у односу 

на Календар, уколико ни једна екипа на тај начин не стиче било какву 

предност или корист таквим избором термина.

Члан 10.

Извршни одбори региона, као и Извршни одбор ФСС,  су дужни да, 

током првенства, а према указаној потреби, на предлог комисија  за жен-
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ски фудбал регионалних савеза, као и Комисије за женски фудбал ФСС и 

комесара за такмичење по групама, разматрају питања развоја, унапређења 

и регуларности такмичења и да предузима 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 утакмице  почну  у исто 

време.

У складу са ставом 2. овог члана, други део утакмице мора такође 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 клубова на табе-

ли. 

Члан 11.

У случају лошег времена, одложена утакмица ће се одиграти уколико 

је могуће пре наредног првенственог кола, уколико су отклоњени услови 

због којих је утакмица одложена. Уколико за ово постоје услови, Комесар 

за такмичење ће одобрити први слободан термин за одигравање одложе-

не утакмице.

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих 

разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак  ел. енер-

гије - у случају да се утакмица игра у ноћном термину, пожар, земљотрес 

и сл.), о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичења одлучиће 

да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати 
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постигнутим резултатом до прекида утакмице, а у складу са чл. 48 ст. 2. 

Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је 

до прекида дошло пре истека 80%  регуларног времена одређеног 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 првенствено коло, 

одложи због оправданих разлога који су наступили без кривице клубова 

учесника (велико невреме, епидемија, болест најмање 5 (пет) играчице 

једног клуба, саобраћајне несреће једне од екипа учесница  такмичењу, 

друштвени немири већих размера, немогућности да се спроведу прописа-

не 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 комплетну меди-

цинску документацију (налаз са заведеним Протоколом, датумом и печа-

том прегледа надлежног специјалисте, дијагноза, мишљење за опоравак 

тј. дужину боловања и сл). Пре доношења одлуке Комесар за такмичење 

затражиће мишљење од Медицинске комисије регионалног савеза који 

води такмичење, односно ФС Србије  када су у питању полуфиналне утак-

мице као и финална, која пре достављања свог коначног мишљења може 

извршити одређене додатне анализе, преглед болесних играчица и сл.

У случају одсуства чланова Медицинске комисије, те немогућности 

добијања сагласности за одлагање од стране комисије, Комесар за такми-
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чење, може затражити консултације са другим медицинским лицима, до-

нети одлуку, а од Медицинске комисије, накнадно, тражити мишљење. 

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такми-

чење, 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 такми-

чење 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 последња  два  кола  која се на 

основу одлуке Комесара за такмичење обавезно играју у исто време.

Члан 13.
Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, представници 

клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид фудбалске легити-

мације 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 лиценце, 

неће им  дозволити улазак у ограђени део терена за игру.

 Лиценце за рад тренера, помоћног тренера, лекара и физиотерапеута 

у клубовима Развојног фудбала  издаје  надлежни орган  Регионалног са-

веза.
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Члан 14.

Клуб   домаћин дужан је да  обезбеди образац записника о одигравању 

утакмице који се попуњава у  четири примерка и да обезбеди да се запи-

сник попуни писаћом машином или на компјутеру, као и да пружи сву нео-

пходну помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању 

удаљених званичних лица клубова на утакмици из ограђеног дела терена 

за игру, пријављених играчица и других званичних лица, искључења игра-

чица или других инцидената. Образац записника прописује ФСС.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се ста-

рају о правилном и тачном уношењу података у записник утакмице, који су 

дужни да потпишу.

Члан 15.

За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчице мо-

гу седети 6 (шест) службених лица и 7 (седам) резервних играчица . Служ-

бена лица која седе на клупама су:

• овлашћени представник клуба ,

• лиценцирани тренер, односно, шеф стручног штаба,

• помоћни тренери 2 (два),

• лиценцирани  лекар клуба,

• лиценцирани физиотерапеут.
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Члан 16.

Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење 

личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време оди-

гравања, као и све до напуштања места одигравања утакмице, одгова-

рајућим превозним средством.

Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбе-

ди 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 дежурног 

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 клупи за резервне играчице).

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске интер-

венције нису на стадиону, односно игралишту до почетка утакмице или да 

није обезбеђено дежурно возило, та утакмица се неће одиграти, а све по-

следице због неодигравања утакмице сноси клуб   домаћин.

Клуб домаћин је у обавези да сваку утакмицу пријави надлежној поли-

цијској 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 рођене по-

сле 30. јуна 2003. године, као и све играчице рођене 2004. и  2005. и нај-

више 7 (седам) играчица рођених 2006. године. Клуб може да има само 

једну играчицу у Записнику утакмице, рођену пре 30. јуна 2003. године.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчице које се 

налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном  

забране играња због добијених  опомена. Играчица издржава аутоматску 

казну забране играња 1 (једне) првенствене утакмице обавезно после сва-

ког добијања 4 (четири), а затим после друге добијене јавне опомене до 

краја сезоне.  

Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем 

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 евиденти-

рају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за такмичење.

Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других 

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 одредбама Дисциплинског 

правилника ФС Србије.
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Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опомена и 

других дисциплинских мера, региструје опомене у својој евиденцији, обја-

вљује их путем службеног  саопштења и контролише извршење аутомат-

ских 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 путем 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 почетка 

утакмице на терену за игру, а за време одмора на полувремену или одмах 

по завршетку утакмице само за оне играчице које су евентуално 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 играчица. 

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 има-

ти уредан налаз о извршеном лекарском  прегледу и бити оглашене спо-

собне за играње фудбала.

Лекарски преглед не сме бити старији од 4 (четири) месеци.
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Лекарски преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију игра-

чице.

Играчица која  није лекарски прегледана, односно,  није обавила ле-

карски 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 извршеном лекар-

ском 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 деле-

гата 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 утак-

мице у једном и свој извештај делегата такође у једном примерку делегат 

доставља Комесару за такмичење у року од 24 часа након одигране утак-

мице. Саставни део записника су сви материјали, изјаве удаљених и 

пријављених званичних лица и играчица као и фудбалске легитимације 

искључених играчица.

За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.  Д ел е гат и 

се бирају из редова искусних фудбалских радника а на предлог покрајин-

ских и регионалних фудбалских савеза.
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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 прави-

ма 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 пре-

нети на свог заменика или други орган надлежног територијалног фудбал-

ског савеза. Комесара за суђење, као и његовог заменика,  бира Извршни 

одбор  надлежног регионалног савеза  на предлог Судијске комисије  ре-

гиона.

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.

Све првенствене такмице Развојне лиге суде фудбалске судије прве, 

друге и треће категорије које се налазе на одговарајућим листама у те-

кућем првенству.
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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 прос-

торија, 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 опо-

менутим 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 играчице за прекр-

шаје извршене пре и после утакмице.

Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту утак-

мице искључена играчица, удаљени  тренер или друго службено лице, као 

и евентуално пријављено лице да изјаву због чега је искључено, удаљено 

или пријављено.

Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица, не пос-

тупе у складу са одредбама претходног става овог члана, сматраће се да 

су саслушани и надлежни дисциплински орган казниће их по одредбама 

Дисциплинског правилника ФСС.
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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 поступи 

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 присуству 

делегата утакмице, капитена оба  клуба учесника утакмице  и то у време 

које је службено  одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може 

да се врши и раније, али истог дана и под условом да то буде обављено у 

присуству судије утакмице, делегата и капитена оба  клуба учесника утак-

мице.

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 не-

подобности терена и да записник доставе Комесару за такмичење у року 

од 24 часа уз претходно телеграфско обавештење.

Члан 25.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у 

одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити први помоћник.
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У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други по-

моћник судије.

Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћници, клубови ће се 

спорзумети да утакмицу води један од присутних судија.  Ако споразум 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 клубо-

ви нису споразумели о избору судија, па га је одредио делегат, таква одлу-

ка се мора констатовати у записнику утакмице.

Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, 

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.

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 7 (седам) играчи-

ца  судија је дужан да утакмицу прекине. Уколико тим није у могућности да 
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у року од 5 (пет) минута наступи са минималним бројем играчица, судија 

је дужан да  трајно прекине утакмицу. У том случају клуб који није имао 

довољан број играчица, нема права на рефундацију трошкова на тој утак-

мици, ако је био гост. Ако је до прекида утакмице дошло због недовољног 

броја играчица клуба домаћина, тај клуб неће моћи да изврши рефунда-

цију трошкова на најмање једној утакмици, коју ће играти као гост.

У складу са Одлуком бр. 1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 

Правила фудбалске игре, дресови играчица на полеђини морају бити обе-

лежени бројевима. Играчица не може наступити на утакмици без броја на 

дресу.

О исправности  замена играчица искључиво се брину судија утакмице, 

први помоћни судија и делегат.

VIII - НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

Члан 27.

Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице 

овог такмичења не наступи један од  тимова учесника утакмице са потреб-

ним бројем играчица, судија ће саопштити капитену тима који је  био спре-

ман да наступи да се утакмица неће одиграти и то унети у записник утак-

мице.

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 утак-

мица може да се заврши на време. Ако се игра више утакмица на истом 
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терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доведе у питање оди-

гравање 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 надокнади 

штету другом клубу. Висину штете, на основу документованог захтева клу-

ба који је оштећен, утврђује Комесар за такмичење.

IX - НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ

Члан 28.

Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих раз-

лога 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, утакмица се регис-

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

Ако је утакмица овог 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, одиграће се нова утакмица уколи-

ко је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за 

игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена од-

ређеног за игру, регистроваће се постигнутим резултатом.
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Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Коме-

сар 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 утакмице сма-

траће 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 утакмице, 

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 службеној дужности  Комесар 

за такмичење.

Члан 30.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, 

нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искљу-

чени играч напусти терен и др., а утврди се да је за прекид утакмице крив 

један од клубова учесника, утакмица ће се регистровати са 3:0 (парфор-

фе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није постигнут 

бољи резултат за противнички клуб.
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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 на-

длежног такмичарског органа, о организацији и обезбеђењу реда на утак-

мицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може одлу-

чити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим 

резултатом.

Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање 

првенствене утакмице на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи 

који имају право наступа на дан одигравања поновљене утакмице.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, 

надлежни дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и за-

бранити 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.

Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због неизвр-

шења коначних одлука надлежних органа или неизвршења обавеза наста-

лих из такмичења предвиђених Пропозицијама овог такмичења, регистро-

ваће се са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
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Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због сус-

пензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потреб-

не за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регис-

тровати 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 дис-

циплински поступак по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, као и 

против противничког клуба, ако је  био обавештен о суспензији суспендо-

ваног 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, подразумева се 

сваки клуб који је оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба .

Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их реша-

ва 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 
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утврђеном за улагање жалбе. Један примерак жалбе Комесар задржава за 

своје потребе, а други примерак доставља 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 праз-

ник, 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 недовољно 

таксиране жалбе биће одбачене одлуком надлежног комесара за такми-

чење Развојне лиге.

При оцени благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштан-

ског жига препорученог писма, новчане уплатнице или упутнице, 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 у надлежност 

другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлу-

ке тог надлежног органа.
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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 под-

носе се Комисији за жалбе надлежног регионалног савеза. Рок за подно-

шење 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 регионалног 

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, недопуштене и 

жалбе потписане од стране неовлашћених лица, одбациће се.

Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене жалбе 

или нетаксиране, односно недовољно таксиране жалбе, жалилац има пра-

во жалбе надлежном другостепеном органу – Комисији за жалбе надлеж-

ног регионалног савеза.

Одлука комисија регионалних савеза у другом степену је коначна и 

против ње нема места жалби.

Члан 37.

Ако Комисија за жалбе надлежног регионалног савеза не поступи у 

смислу члана 36. ст. 2. ових Пропозиција, сматра се да је жалба одбијена 
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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.

XII - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Члан 38.

Изузетно од одредби чл. 33. и 37. ових Пропозиција, за утакмице по-

следња два кола која непосредно утичу на одређивање клуба који треба 

да учествује у полуфиналном такмичењу на нивоу ФСС, који се непосред-

но спроводи по завршетку такмичења, рок за улагање жалби се скраћује и 

то у првом степену на 1 (један) дан и то сутрадан до 17:00 часова по оди-

граној утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првостепене 

одлуке.

Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног праз-

ника, продужава се на први наредни дан.

Члан 39.

У случају  да  Комисија за жалбе  ФСС, односно регионалних савеза, 

не донесе одлуку по жалби 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 Правилни-

ка о фудбалским такмичењима ФСС у смислу члана 68. цитираног Пра-

вилника.
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 XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА

Члан 40.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за регистра-

цију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар форфе), утакмица се ре-

гиструје  постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, 

најкасније у року од 30 дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

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 играчи-

це, функционери, судије, други фудбалски радници и друга лица, у овом 

такмичењу, одлучује дисциплински орган коме је Извршни одбор  надлеж-

ног регионалног савеза  поверио те послове.

XV - ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 42.
Попуњавање лига се врши укључивањем, по пријави одговарајућег 

годишта, постојећих женских фудбалских клубова, тимова фудбалских 
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клуова као и новоформираних женских  фудбалских клубова који нису 

укључени ни у једно такмичење. У којој  групи ће се такмичити пријављени 

клуб одлучиће се на основу територијалне припадности, односно економ-

ских разлога.

XVI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 43.

Календар такмичења доноси Извршни одбор надлежног регионалног 

савеза на предлог Комисије за женски фудбал  тог савеза. Комесар за 

такмичење може, у оправданим случајевима и у интересу такмичења, одо-

брити одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђених ка-

лендаром такмичења, под условом да клубови који траже такву сагласност 

не остварују такмичарску погодност на штету других клубова Лиге и тиме 

угрожавају регуларност такмичења. 

Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

XVII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Приходе са првенствених утакмица Развојних  лига  женског фудбала  

убирају клубови   домаћини.

У случају одигравања поновљене првенствене утакмице, укупан при-

ход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гос-

тујуће 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 де-

фицит пада на терет ФСС.

Члан 45.

Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјалног кон-

тролора и посматрача суђења, на предлог Комисије  за женски 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 у складу са одлукама 

надлежних органа ФСС. 

Члан 46.

Висину средстава  за програмске активности ФС Србије на уздизању 

и унапређењу фудбалског спорта, посебно за пролећну, а посебно за је-

сењу сезону, доноси Извршни одбор ФСС, на предлог Комисије за  женски 

фудбал ФСС и  Комисије за материјално-финансијско пословање ФСС, 

уколико се такав предлог процени оправданим.

XVIII - ПРИЗНАЊА

Члан 47.

Клубови који учествују на финалном турниру Развојне лиге у организа-

цији ФСС добијају, у трајно власништво, по један пехар дар ФСС, за ост-

варен пласман. Три првопласиране екипе добијају медаље.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  9СТРАНА 430 ФУДБАЛ, 24.05.2018.

Члан 48.

Сваки женски фудбалски клуб чија екипа учествује у првенству  Развој-
не лиге 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 утакми-
це Супер, Прве, Српске и лиценцираним игралиштима лига млађих кате-
горија Србије за мушкарце,

• одлуком Комесара за такмичење утакмице Развојне лиге Србије за 
жене, у изузетним случајевима се могу играти и на игралиштима регистро-
ваним за нижи степен такмичења, под условом да се ради о травнатим 
теренима и другим адекватним условима,

• да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од трав-
натог терена оградом према прописима ФСС,

• да обезбеди 6 (шест) сакупљача лопти  обучених у спортску опре-
му, која мора да се разликује од опреме играчица које играју утакмицу,

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

• да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање, 
умивање и пиће, тоалет и друге пратеће просторије, са довољном квадра-
туром,

• заштитне кабине за резервне играчице и стручна руководства, 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,
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• посебну просторију за сачињавање записника о утакмици,

•  клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС о безбед-
ности и сигурности  на фудбалским утакмицама и Одлука 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 почетка пр-
венства пријаве стадион - игралиште на којем ће током целе сезоне играти 
првенствене утакмице Развојне лиге. Само 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 упитник, надлежном регио-
нално савезу, односно органу који води такмичење.

XIX - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Свака првенствена утакмица Развојне 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.
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Члан 50.
Сваки клуб , учесник у првенству Развојне лиге Србије за жене, у оба-

вези је да Комесару за такмичење у оквиру такмичарског упитника пријави 
основну и резервну боју дресова, гаћица и чарапа у којима 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 утакмици.

Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће им позајмити 
дресове друге боје од своје.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих иг-
рачица, противничког голмана  и судија.

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

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 преноси пу-

тем телевизије, дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу 
избора боје дресова због квалитета слике у преносу.
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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 примењују 

одредбе Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског 

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 ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном  листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. 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 2018/2019 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У такмичењу за Фудбалски куп Србије  у женском фудбалу учествују: 

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 2017/2018 такмичили у Супер 

лиги, 

- 4 (четири) најбоље пласирана клуба који су се у сезони 2017/2018. 

такмичили у Првој лиги, с  тим што ће се преостали клубови Прве лиге 

укључити у предтакмичење које организују  регионални савези у којем 

учествују и клубови Друге лиге Србије за жене.

- 4 (четири) клуба, победника у предтакмичењу  остварују право 

учешћа у осмини финала купа Србије.
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- Предтакмичењем у купу Србије за жене, руководе надлежни регио-

нални 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, осим утак-

мица полуфинала, које се играју по двоструком бод систему. (једном до-

маћин, једном гост). На утакмицама 1/2 финала када се играју две утакми-

це, победник је тим који је освојио више бодова у обе утакмице. Ако су 

клубови освојили исти број бодова, победник је тим који је на обе утакмице 

остварио бољу разлику између датих и примљених погодака. Ако је и ова 

разлика једнака одлучује већи број постигнутих погодака у гостима. Ако и 

то не даје решење победник се добија извођењем удараца са тачке за 

казнени ударац на начин утврђен Упутством Међународног борда за из-

вођење удараца са тачке за казнене ударце ради добијања победника у 

елиминаторним такмичењима.

Договором клубова финална утакмица може се одиграти и на неутрал-

ном терену или на терену једног од клубова финалиста што се одређује 

жребом. Техничко домаћинство у финалној утакмици биће одређено жре-

бом. Уколико се клубови не могу договорити о месту одигравања финалне 

утакмице место одигравања исте одредиће Фудбалски савез  Србије.
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Члан 3.

Одређивање парова за сваку такмичарску годину врши се у складу са 

посебним Упутством, које је саставни део ових Пропозиција. 

II - ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА

Члан 4.

Приликом сваке утакмице представници клубова обавезни су да деле-

гату утакмице  доставе фудбалске легитимације играчица.

Клуб домаћин обавезан је да делегату утакмице пружи сву помоћ при 

састављању записника и евентуалног саслушања искључених и прија-

вљених  играчица и осталих службених лица .

Гостујући клуб  обавезан је да благовремено, а најкасније 5 дана пре  

одигтравања утакмице, обавести домаћина о времену свог доласка и 

броју чланова екипе, како би им овај на време могао пружити помоћ у 

обезбеђивању  преноћишта, исхране и сл.

Члан 5.

Утакмице Купа  играју  се  на терену домаћег клуба, у складу са Про-

позицијама степена такмичења клуба домаћина.

Члан 6.

Победник Куп такмичења као и финалсита освајају пехаре ФСС у трај-

но власништво, са плочицом, која садржи име клуба и годину освајања, а 

играчицама оба тима и њиховим тренерима додељује се медаља, а служ-

беним лицима плакете и то судијама, делегату и посматрачу суђења.
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Члан 7.

Сваки учесник у такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском фудба-
лу дужан је да своје утакмице одигра са својим најбољим  тимом.

Члан 8.
Идентитет играчица утврђује се на исти начин као и за првенствене 

утакмице.

Такође, пред сваку утакмицу, представник клуба који се такмичи у ре-
довном такмичењу, дужан је делегату утакмице да достави копију тог 
списка, личне карте или пасоша, ради утврђивања идентитета и потврде 
о лекарском прегледу за сваку играчицу која наступа.

Лекарски преглед играчица важи као за првенствено такмичење.

Члан 9.

Клуб домаћин дужан је да гостујућем клубу помогне у организацији 
његовог боравка у месту одигравања утакмице.

III - ПРАВО НАСТУПА

Члан 10.

Право наступа имају све играчице регистроване на исти начин као и  

за првенствена такмичења.

IV - УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 11.

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова.
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У случају нерешеног резултата на  утакмицама, 1/8, 1/4 и финала по-
бедник се добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин 
утврђен Упутством Међународног борда за извођење удараца са тачке за 
добијање победника у елиминаторним такмичењим

V - ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
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 ко-
мисија ФСС.

Члан 13.
На утакмицама Фудбалског купа Србије у женском фудбалу  немају 

право наступа играчице које се налазе под казном или суспензијом, забра-
ном  играња због аутоматске казне која је уследила после 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 обавезно на првој  
наредној утакмици, о чему уредну евиденцију води секретар клуба у са-
радњи са Комесаром за такмичење. Парне опомене из једне сезоне се не 
преносе у наредну такмичарску сезону бришу се. 

VI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 14.
Такмичење за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу  одвија се у 

свему   према званичном Календару такмичења ФСС, који доноси Изврш-
ни одбор ФСС, на предлог Комисије за женски фудбал .
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Такмичењем за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу  руководи 
Извршни  одбор ФСС преко Комесара за такмичење  лига за жене, коме  
је Извршни одбор ФСС поверио ове послове.

VII - ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА

Члан 15.

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 замени-
ка, други орган или надлежни фудбалски савез.

VIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе  Про-
позиција такмичења за првенство фудбалских лига за жене, Правилника о 
фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилника ФСС, Правила  

фудбалске игре и осталих прописа ФСС.

Члан 17.

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања  у 

Службеном  листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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IV

УПУТСТВА
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ван. број 18/2017), члана 13.  Одлуке о систему стал-

них такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним органима за 

спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 9/2018) и члана 28. Пропозиција  такми-

чења за првенство Супер лиге за такмичарску 2018/2019.годину (Службе-

ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 9/2018) и члана 27. Пропозиција 

такмичења за првенство Прве лиге (Службени лист ФСС „Фудбал“, ван-

редни број 9/2018),  Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на 

седници одржаној 24.05.2018. године,  донео је следеће

У  П  У Т  С  Т  В  О

ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА ДОИГРАВАЊА – „БАРАЖА“ 
ЗА ПОПУНУ ЈЕДНОГ МЕСТА У СУПЕР ЛИГИ ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Члан 1.

На основу Одлуке Извршног одбора ФС Србије о систему сталних 

такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним органима за спро-

вођење такмичења на нивоу ФС Србије, донете на седници одржаној 15. 

јуна 2017. године  (Службени лист ФСС „Фудбал“ ванредни број 3/2017) у 

Супер лигу у сезони 2019/2020 прелазе првопласирани и другопласирани 

клуб Прве лиге „Србија“ из сезоне 2018/2019 и победник баража одиграног 

између клуба Супер лиге који је  у сезони 2018/2019 заузео 14. место и 

клуба победника баража између клубова који је у такмичењу  Прве лиге 

„Србија“ у сезони 2018/2019. години заузели 3., 4., 5. и 6. место на табели. 
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Календаром такмичења ФС Србије утврдиће се термини одигравања 

уткмица „баража“.

Члан 2.
Клуб Прве лиге „Србија“ који не учествује у поступку лиценцирања за 

такмичарску сезону 2019/2020 у складу са одредбама Правилника о ли-

ценцирању клубова Фудбалског савеза Србије за такмичење у Супер лиги 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 2/2016), не може учествова-

ти у „баражу“. Уместо таквог клуба учествоваће први следећи клуб на та-

бели, који се уредно пријавио и спровео процес лиценцирања.

Члан 3.
Ради добијања победника „баража“ – који ће по завршетку сезоне 

2018/2019 имати право да се такмичи у Супер лиги Србије за сезону 

2019/2020 одиграће  ће се утакмице на следећи начин:

Клубови који су у првенству Прве лиге Србије заузели 3., 4., 5. и 6. 

место одиграће једну утакмицу на терену боље пласираног клуба, по сле-

дећем распореду:

3 – 6

4 – 5

Клубови који су победнли на утакмицама из става 2. овог члана, на 

терену клуба који је у Првенству био боље пласиран,  одиграће утакмицу 

чији победник ће стећи право да у сусрету са 14-то пласираним клубом 

Супер лиге из сезоне 2018/2019, одлучи ко ће се у сезони 2019/2020 такми-

чити у Супер лиги Србије.
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Члан 4.

Победник на утакмицама из члана 3. овог Упутства је тим који постигне 

више голова.

У случају нерешеног резултата победник се добија извођењем удара-

ца са тачке за казнени ударац, у складу са Упутством Међународног борда

Члан 5.

Победник „баража“ из члана 3. овог Упутства и 14-то пласирани клуб 

из прванства Супер лиге за сезону 2018/2019 одиграће 2 (две) утакмице, 

које ће се одржати на стадионима клубова учесника баража. Прва утакми-

ца одиграће се на стадиону клуба победника баража из члана 3. овог 

Упутства, а друга утакмица, на стадиону клуба који је у такмичењу Супер 

лиге у сезони 2018/2019 заузео 14-то место.

Победник „баража“ је тим који је освојио више бодова у обе утакмице. 

Ако су клубови освојили исти број бодова, победник је тим који је на обе 

утакмице остварио бољу разлику између датих и примљених голова. Ако 

је разлика једнака, одлучује већи број постигнутих голова у гостима. Ако и 

то не даје решење, играју се продужеци од 2 х 15 минута. У случају да и 

после продужетака резултат буде изједначен, победник се добија из-

вођењем удараца са тачке за казнени ударац, на начин утврђен Упутством 

Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене ударце.

Члан 6.

Утакмице доигравања (баража) представљају наставак првенства Су-

пер лиге, односно Прве лиге „Србија“, а тимови  наступају са правилно 
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регистрованим играчима који су завршили такмичење у Супер и Првој 

лиги.

Приликом одигравања утакмица „баража“ важе сви прописи и правила 

ФС Србије, који се примењују у редовном такмичењу.

Утакмицама доигравања (баража) непосредно руководи Такмичарска 

комисија ФСС, уз асистенцију директора Супер лиге и комесара за такми-

чење Прве лиге.

Члан 7.

Утакмице доигравања (баража) могу се играти само на терену који је 

подобан за игру и примљен за одигравање утакмица Супер и Прве лиге 

„Србија“.

Клуб – домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде 

подобан за одигравање утакмица доигравања (баража). 

Члан 8. 

Комесар за безбедност клуба организатора утакмице дужан је да пре-

дузме све потребне мере предвиђене Правилником о безбедности и сигур-

ности на фудбалским утакмицама, пропозицијама такмичења и Закона о 

спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.

Трошкове службених лица у „баражу“ сносе ФС Србије и Заједница 

фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србија у износима предвиђе-

ним Одлуком о накнадама службених лица на утакмицама Супер лиге.
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Члан 9.

Јавне опомене добијене у првенству преносе се у „бараж“ и издржа-

вају се применом правила „4-4-2“ код клубова Супер и Прве лиге „Србија“, 

без права избора у издржавању аутоматске казне (аутоматска казна се 

издржава на првој наредној утакмици „баража“.

Аутоматску казну забране играња једне утакмице доигравања (бара-

жа), насталу због добијене 4., 8.,10.. итд. опомене у последњем колу пр-

венства 2018/2019. године, односно последње утакмице првенства, играч 

издржава на првој утакмици доигравања (баража). 

Члан 10.

Сви играчи који наступају на утакмицама доигравања (баража) морају 

имати уредан лекарски преглед и бити проглашени за способне.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 

(четири) месеца за играче млађе од 17 година. Лекарски преглед мора 

бити уписан у легитимацију играча. Изузетно, лекарски преглед играча 

може  се доказати и потврдом која је издата на основу званичног регистра 

здравствене установе код које је лекарски преглед извршен. 

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекар-

ски преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара 

забрањено играње, као и играч коме лекарски преглед није убележен у 

легитимацију, а делегату утакмице није стављена на увид званична потвр-

да о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на утакмици и 

делегат утакмице ће таквом играчу забранити наступ сагласно члану 45. 

Правилника о фудбалским такмичењима.
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Члан 11.
За сваку утакмицу доигравања (баража) Такмичарска комисија ФС 

Србије одређује делагате, а Судијска комисија одређује судије. Делегати и 

судије су  са листе службених лица  Супер лиге и Прве лиге „Србија“ за 

такмичарску 2018/2019. годину.

 Делегат на утакмицама доигравања баража представља ФС Србије, 

има  врховни надзор на утакмици, оцењује укупну организацију утакмице 

и рад свих службених лица.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини одмах 

по завршеној утакмици у присуству овлашћених представника клубова.

Записник утакмице и свој извештај у два примерка делегат доставља 

Такмичарској комисији  у року од 24 часа након одигране утакмице.

Уколико је потребно, Такмичарска комисија може да затражи допунске 

писмене извештаје службених лица.

 Члан 12.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистра-

цију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се 

региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице доигравања (баража) региструје Такмичарска ко-

мисија, по правилу, у року од 2 (два) дана од дана њиховог одигравања.  

Члан 13.

Жалбе  по свим основама подносе се непосредно Такмичарској коми-

сији, која их решава у првом степену.
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Жалбе на утакмице доигравања (баража),  морају се доставити непо-

средно Такмичарској комисији у року од 24 часа од одигране утакмице уз 

уплату таксе на жалбу у износу који је прописан одлуком Извршног одбора 

ФСС.

Члан 14.
Неблаговремено поднете, необразложене, нетаксиране или недовољ-

но таксиране жалбе неће се узимати у поступак већ ће бити одбачене, а 

утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.

При оцени благовремености жалбе, узима се обзир  доказ о непосред-

ној предаји жалбе писарници ФСС.

Првостепена одлука мора бити донет у року од 24 сата од времена 

пријема жалбе.

 Члан 15.
Жалба на одлуку Такмичарске комисије подноси се Комисији за жалбе 

Извршног одбора ФС Србије.

Рок за улагање жалбе на одлуку Такмичарске комисије по жалби на 

утакмицу доигравања (баража) је 1 (један) дан од дана доношења првос-

тепене одлуке, односно објаве на званичном интернет сајту ФСС, уз упла-

ту таксе у износу који је прописан одлуком Извршног одбора ФСС.

Другостепена одлука мора бити донета у року од 24 часа од дана не-

посредног пријема жалбе.

Против одлуке другостепеног такмичарског органа - Комисије за жалбе 

нема места жалби. Ако другостепени такмичарски  орган не поступи по 
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ставу 3 овог члана, сматра се да жалба није усвојена, а оштећена страна 

има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилни-

ка о фудбалским такмичењима ФС Србије у року од 3 (три) дана по истеку 

рока за доношење одлуке о жалби. 

Евентуални трошкови жалбеног поступка падају на терет оног клуба 

који је те трошкове проузроковао.    

Члан 16.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, 

функционери, судије, стручни и технички руководиоци на утакмицама дои-

гравања (баража), одлучује Дисциплинска комисија  ФС Србије.   

Члан 17.

  За све што није предвиђено овим Упутством, важе одредбе Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије и Пропозиције за првенство 

Супер иПрве лиге „Србија“.

Члан 18.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС ’’Фудбал’’, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и  ванредни бр. 3/2017.), Oдбор 

за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. 

године донео  је

У П У Т С Т В О

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  ПАРОВА У ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ЗА КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ 

СЕЗОНИ 2018/2019. 

Члан 1.
Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у заврш-

ном делу такмичења за Фудбалски Куп Србије 2018/2019. године.

Члан 2.
Одређивање парова у  завршном делу такмичења за Фудбалски куп 

Србије врши се жребом, који се обавља најкасније 7 (седам) дана пре 

термина одигравања утакмица предвиђених Календаром такмичења ФСС 

за поједино коло. 

Члан 3.

 Прво коло – предтакмичење

У предтакмичењу учествује 5 (пет) најслабије пласираних клубова на 

табели Прве лиге Србије и 5 (пет) победника Куп такмичења организова-
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ног у ФС покрајина, региона и ФС Београда такмичарске 2017/2018. Паро-

ве за предтакмичење одредиће Такмичарска комисија ФС Србије полуди-

ригованим жребом, водећи рачуна да се међусобно састанку клубови из 

најмање удаљености, како би се смањили трошкови путовања, док ће 

парови почев од 1/16 финала бити одређени жребом клубови који су 

такмичарској 2017/2018. години били чланови републичког и нижег степе-

на такмичења обавезно су домаћини. 

Члан 4.

Друго коло – 1/16 финала

У прву вазу се ставља 16 (шеснаест) листића са именима клубова 
чланова Супер лиге такмичарске 2017/2018.

У другу вазу се стављају листићи са именима 11 (једанаест) клубова 
чланова Прве лиге такмичарске 2017/2018. који нису учествовали у 
предтакмичењу и 5 (пет) листића са именима клубова победника у 
предтакмичењу за Фудбалски Куп Србије.

Приступа се утврђивању парова 1/16 финала тако што се најпре из-
влачи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, и на тај начин се 
утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико тако добијен такмичарски пар чине клубови који су у такми-
чарској 2017/2018. години били чланови Супер лиге односно Прве лиге 
Србије, домаћин се утврђује тако што се у трећу вазу стављају два лис-
тића са именима клубова који чине одговарајући такмичарски пар, а до-
маћин је клуб чије је име уписано на листићу који је први извучен.

Клубови који су у такмичарској 2017/2018. години били чланови репу-

бличког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.   
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Треће  коло – 1/8 финала

У прву вазу ставља се 8 (осам) листића са именима клубова који су 

победили на утакмицама 1/16 финала које су играли клубови који су се у 

такмичарској 2017/2018. години најбоље пласирали на табели Супер лиге, 

односно Прве лиге, с тим што се приликом утврђивања поретка на табела-

ма почиње од клубова Супер лиге. У другу вазу се стављају листићи са 

именима осталих 8 (осам) клубова који су победили у 1/16 финала.

Приступа се утврђивању  парова 1/8 финала тако што се најпре извла-

чи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, те се на тај начин 

утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико је један од клубова, који чине одговарајући  такмичарски пар, 

у 1/16 финала био домаћин, а други гост, домаћин у 1/8 финала је клуб који 

је у 1/16 финала био гост. 

Уколико су оба клуба, који чине одговарајући такмичарски пар, у 1/16 

финала били домаћини, односно гости, у трећу вазу се стављају два лис-

тића са именима клубова, а клуб са чијим је именом листић први извучен 

је домаћин.

Клубови који су у такмичарској 2017/2018. години били чланови репу-

бличког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.   

четврто коло – 1/4 финала

У прву вазу се стављају 4 (четири) листића са именима полуфинали-

ста Купа из такмичења за Куп у 2017/2018. години. 
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Уколико се у 1/4 финала Купа не пласирају  полуфиналисти из наведе-

ног претходног такмичења, у прву вазу се стављају имена 4 (четири) клуба 

из Супер лиге по пласману из такмичарске 2017/2018. године.

Уколико се у 1/4 финала не пласирају клубови из Супер лиге, у вазу се 

стављају листићи са именима клубова Прве лиге по пласману из такми-

чарске 2016/2017. године.  

У другу вазу се стављају листићи са именима осталих 4 (четири) клуба 

који су победили у 1/8 финала.

Приступа се утврђивању парова 1/4 финала тако што се најпре извла-

чи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, те се на тај начин 

утврђује одговарајући такмичарски пар. У трећу вазу се стављају два лис-

тића са именима клубова, а клуб са чијим је именом листић први извучен 

је домаћин 1/4 финала.   

Пето коло – полуфинале

У једну вазу се стављају 4 листића са именима клубова који су побе-

дили у 1/4 финалу. Такмичарски парови се утврђују наизменичним извла-

чењем по два листића са називима клубова, који чине одговарајући такми-

чарски пар, а клуб са чијим је именом листић први извучен је домаћин на 

првој утакмици.

шесто коло – ФИНАЛЕ

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће Извршни 

одбор ФС Србије имајући у виду да стадион на коме би се играла финална 

утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су прописани за 

такмичење у Супер лиги. 
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У случају да се не донесе одлука из става 1. овог члана, финална утак-

мица се игра у Беораду, по правилу на стадиону ФК „Партизан“. Уколико 

су финалисти ФК „Партизан“ и ФК „Црвена звезда“, путем жреба се 

утврђује који је клуб домаћин, односно на којем стадиону се игра финална 

утакмица. Уколико су финалисти ФК „Партизан“ и неки други клуб, финал-

на утакмица се игра на стадиону ФК „Црвена звезда“. Уколико су клубови 

финалисти сагласни могуће је да се утакмица игра на стадиону једног од 

њих.

Члан 5.

Ако се у току одређивања парова покаже ситуација која није предвиђе-

на овим Упутством, Комисија за такмичење Фудбалског савеза Србије ће 

пре и за време жребања утврдити поступак за такву ситуацију у складу са 

овим Упутством. Жалбе након обављеног жреба се неће разматрати. 

Члан 6.

Ово Упутство је саставни део Пропозиција завршног дела такмичења 

за Фудбалски Куп Србије, а ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и  ванредни бр. 3/2017.), Одбор 

за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. 

године донео је

У П У Т С Т В О

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  ПАРОВА У ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ЗА ФУТСАЛ КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У 

ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. 

Члан 1.
Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у заврш-

ном делу такмичења за Футсал Куп Србије 2018/2019. године.

Члан 2.
Одређивање парова у  завршном делу такмичења за Футсал куп Ср-

бије врши се жребом, који се обавља најкасније 7 (седам) дана пре терми-

на одигравања утакмица предвиђених Календаром такмичења ФСС за 

поједино коло. 

Члан 3.

 Прво коло - 1/8 финала

У прву вазу се ставља 8 (осам) листића са именима 8 (осам) најбоље 

пласирана клуба чланова Прве футсал лиге такмичарске 2017/2018. годи-

не.
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У другу вазу се стављају листићи са именима 4 (четири) клуба чланова 

Прве футсал лиге такмичарске 2017/2018. године и 4 (четири) клуба по-

бедника у предтакмичењу за Футсал Куп Србије.

Приступа се утврђивању парова 1/8 финала тако што се најпре извла-

чи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, и на тај начин се 

утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико тако добијен такмичарски пар чине клубови који су у такми-

чарској 2017/2018. години били чланови Прве футсал лиге, домаћин се 

утврђује тако што се у трећу вазу стављају два листића са именима клу-

бова који чине одговарајући такмичарски пар, а домаћин је клуб чије је име 

уписано на листићу који је први извучен.

Клубови који су такмичарској 2017/2018. години били чланови репу-

бличког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.

 Друго коло - 1/4 финала

У прву вазу се ставља 4 (четири) листића са именима 4 (четири) нај-

боље пласирана клуба чланова Прве футсал лиге такмичарске 2017/2018. 

године.

У другу вазу се стављају листићи са именима осталих 4 (четири) клуба 

који су победили у 1/8 финала за Футсал Куп Србије.

Приступа се утврђивању парова 1/4 финала тако што се најпре извла-

чи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, и на тај начин се 

утврђује одговарајући такмичарски пар.
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Уколико је један од клубова, који чине одговарајући  такмичарски пар, 

у 1/8 финала био домаћин, а други гост, домаћин у 1/4 финала је клуб који 

је у 1/8 финала био гост. 

Уколико су оба клуба, који чине одговарајући такмичарски пар, у 1/8 

финала били домаћини, односно гости, у трећу вазу се стављају два лис-

тића са именима клубова, а клуб са чијим је именом листић први извучен 

је домаћин.

Клубови који су такмичарској 2017/2018. години били чланови репу-

бличког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.   

Треће  коло – полуфинале

У једну вазу се стављају 4 листића са именима клубова који су побе-

дили у 1/4 финалу. Такмичарски парови се утврђују наизменичним извла-

чењем по два листића са називима клубова, који чине одговарајући такми-

чарски пар. Домаћин у полуфиналу је клуб који је на утакмицама 1/8 и 1/4 

финала био више пута гост од клуба са којим чини одговарајући такмичар-

ски пар. Уколико су оба клуба  који чине одговарајући такмичарски пар, 

били једнако пута домаћини, односно гости, на утакмицама 1/8 и 1/4 фи-

нала, у трећу вазу се стављају листићи са именима клубова који чине од-

говарајући такмичарски пар, а домаћин је клуб са чијим именом је листић 

први извучен.

Четврто коло – ФИНАЛЕ

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће Извршни 

одбор ФС Србије, на основу пријава заинтересованих клубова-градова, 

које се подносе ФС Србије најкасније до 30. новембра 2018. године. Одлу-
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ку о месту одигравања финалне утакмице Футсал купа Србије Извршни 

одбор ФСС доноси најкасније до 31. децембра  2018. године, а притом 

имајући у виду да хала у којој би се играла финална утакмица испуњава 

инфраструктурне критеријуме који су прописани за такмичење у Првој 

футсал лиги.

Члан 4.

Ако се у току такмичења укаже ситуација која није предвиђена овим 

Упутством, Комесар за такмичење Фудбалског савеза Србије ће пре жре-

бања утврдити поступак за такву ситуацију у складу са овим Упутством. 

Члан 5.

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА,
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 
питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. 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 2018/2019.

I

Овим Упутством утврђује се поступак за одређивање парова у заврш-
ном 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 предвиђених Календаром 
такмичења ФСС за поједино коло.

Прво коло: 1/8 финала

III

1. У једну вазу стављају се листићи са именима  8  клубова чланова 
Супер лиге Србије за жене из такмичарске сезоне 2017/2018, а у другу 
вазу стављају се листићи са именима 4 најбоље пласирана клуба, члана 
Прве лиге из такмичарске сезоне 2017/2018, као и цедуљице са именима 
четири клуба победника у предтакмичењу за фудбалски Куп Србије за 

жене.
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2. Приступа се утврђивању парова 1/8 финала тако што се извлаче 

два  листића (по један из сваке вазе) са именима клубова који чине такми-

чарски пар. 

3. Уколико такмичарски пар чине један клуб Супер лиге Србије за жене 

и победник у предтакмичењу за фудбалски Куп Србије, обавезно је до-

маћин клуб победник у предтакмичењу. Уколико такмичарски пар чине је-

дан клуб Супер и Прве лиге Србије, цедуљице са именима клубова се 

стављају у трећи пехар, ради утврђивања домаћинства.

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 2017/2018, а који су  се победама у  

1/8 финала Купа пласирали у 1/4 финала у сезони 2018/2019. Уколико је 

један или више од четири најбоље пласирана клуба Супер лиге испао из 

такмичења 1/8 финала Купа, његово место 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 четири 

клуба победника у 1/8 финала Купа Србије за жене у сезони 2018/2019.

Извлаче се два листића, један за другим, из сваке вазе по 1 (један), 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 финала били 

домаћини, односно гости, домаћинство се одређује поновним извлачењем  
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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 победника 
у 1/4 финала, затим се приступа утврђивању такмичарског пара наизме-
ничним извлачењем листића

2.  Домаћин у првој утакмици полуфинала је клуб који је први извучен, 
а гост клуб који буде следећи извучен.

Четврто  коло - финале

VI

Игра се једна финална утакмица. 

Домаћинство финала одређује се жребом, и то приликом жреба за 1/2 
финала, тако што се стављају листићи са именима „победник 1. пар“ и 
„победник 2. пар“, након обављеног извлачења парова полуфинала. До-
маћин ће бити победник пара, који буде први извучен.

Место одигравања финалне утакмице одређује се у складу са одред-
бама Пропозиција такмичења за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу 
за сезону 2017/2018.

VII

Ако се у току такмичења догоди ситуација која није предвиђена овим 
Упутством, Комесар за такмичења у женском фудбалу ФСС ће пре жре-

бања утврдити поступак за такву ситуацију у складу са овим Упутством.
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VIII

Ово Упутство је саставни део Пропозиција  такмичења за Фудбалски 

куп Србије у женском фудбалу и ступа на снагу осмог дана  од дана обја-

вљивања у Службеном  листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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V

ОДЛУКЕ
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На основу члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза 

Србије на седници одржаној 24.05.2018. 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 2018/2019. 

Члан 1. 

Дужност делегата ФС Србије на утакмицама Супер лиге, Прве лиге 

„Србија“ и завршног дела Купа Србије, може обављати фудбалски 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 радник који 

испуњава следеће услове: 

• да поседује одговарајуће искуство и ужива углед у фудбалској ор-

ганизацији;

• да је упознат са прописима фудбалске организације, а посебно са 

одредбама Правила фудбалске игре, Правилника о фудбалским такми-

чењима, Пропозиција такмичења за првенство Супер лиге и Прве лиге 

„Србија“ у фудбалу, Пропозиција завршног дела за Фудбалски куп Србије, 
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Правилника о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама и 

Упутства за рад делегата ФСС;

• да је здравствено способан за обављање дужности делегата;

• да се не налази на листи делегата или посматрача на утакмицама 

било ког другог степена такмичења; 

• да је обављао функцију делегата на непосредно нижем степену 

такмичења;

• да је положио тест провере знања за обављање дужности делега-

та.

Члан 3.

Листа делегата ФС Србије има укупно 38 делегата, међу којима се 

налазе фудбалски радници увршћени по предлозима територијалних са-

веза, према следећој структури: 

• ФС Региона источне Србије (5)

• ФС Региона западне Србије (5)

• Фудбалски савез Војводине (5)

• Фудбалски савез Косова и Метохије (1)

• Фудбалски савез Београда (5). 
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Извршни одбор ФС Србије на предлог председника и генералног се-

кретара ФС Србије, увршћује на листу делегата ФС Србије 17 истакнутих 

фудбалских радника, како би се листа делегата попунила до укупног броја 

од 38 делегата.

Члан 4.

 Делегати који су чланови клубова, а налазе се на  листи делегата, не 

могу обављати дужност делегата на утакмицама лиге у којој се такмиче 

клубови чији су они чланови.  

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза 

Србије на седници одржаној 24.05.2018. 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 2018/2019

Члан 1.
Овом одлуком регулише се начин формирања листе делегата на утак-

мицама лига млађих категорија, Супер и Прве лиге за жене и Прве и Дру-

ге Футсал лиге.

Дужност делегата на утакмицама из става 1. овог члана могу обавља-

ти 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 фудбал-

ски радници који поседују одговарајуће искуство и познавање фудбалских 

прописа (пропозиција такмичења, Правилника о фудбалским такмичењи-

ма, Правилника о безбедности и сигурности и Правила фудбалске игре).

Како би се конкретно лице нашло на листама делегата из члана 1. ове 

одлуке неопходно је да положи одговарајући тест провере знања за оба-

вљање дужности делегата у одговарајућој лиги.
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Члан 3.

Делегате из члана 1. ове одлуке предлажу територијални фудбалски 

савези (ФС Војводине, ФС региона Западне Србије, ФС региона Источне 

Србије, ФС Београда).

Територијални фудбалски савези ће приликом предлагања делегата 

водити рачуна о правичној заступљености свих структура спортских рад-

ника, као и о трошковима који ће уследити ангажовањем делегата у оба-

вљању њихових функција.

Сваки савез из става 1, овог члана има право да предложи делегате за 

поједину листу, сразмерно броју клубова са његове територије који се 

такмиче у конкретној лиги и то у односу 1:1 (на сваки клуб може се канди-

довати максимално један делегат).

Коначну листу делегата за такмичења из члана 1. ове одлуке усваја 

Извршни одбор ФСС.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

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 2018/2019.

Члан 1. 

Клубови домаћини судијама, помоћним судијама и делегатима за оба-

вљање дужности на утакмицама Развојне лиге  Србије у женском фудбалу  

исплаћују накнаде и путне трошкове  које  им Фудбалски савез Србије 

рефундира после сваког одиграног кола, а на основу извештаја клубова. 

Накнаде за службена лица се плаћају у бруто износу, на основу доставље-

не потврде о плаћању пореза и доприноса надлежне Пореске управе. 

Нето накнаде за обављање дужности износе: 

• Судијама Развојне лиге женског фудбала................................1.000,00 

дин.

• Помоћним судијама Развојне лиге............................................1.000,00 

дин.

• Делегатима Развојне лиге ........................................................1.000,0

0 дин.
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Члан 2.

Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дужности 

могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове  у 

износу од 20,00 динара по пређеном километру, од места боравка до  мес-

та 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 (бруто износ) по пређеном километру, 

после сваког одиграног кола,  а по добијању извештаја клубова.

Члан 4.

Клубовима Развојне лиге неће бити рефундирани трошкови превоза 

за две утакмице у гостима, уколико сениорска екипа не заврши утакмицу у 

такмичењу Супер или Прве лиге за жене, због недовољног броја играчица 

у игри.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године донео је

О Д Л У К У 

О ОСЛОБАЂАЊУ ЖЕНСКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА   
ОД ДЕЛА ОБАВЕЗА МАТЕРИЈАЛНИХ ДАВАЊА 

ПРЕДВИЂЕНИХ  ПРОПИСИМА  ФСС У СЕЗОНИ 2018/2019.

Члан 1.

За такмичарску сезону 2018/2019. женски фудбалски клубови на тери-

торији Фудбалског савеза Србије, ослобађају се обавезе плаћања објаве 

регистрација, брисовница, овере уговора, исписница, чланарина  и свих 

врста такси чију висину одређују надлежни савези за регистрацију.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017) и Циркулара ФИФА 

бр. 1627 од 09.05.2018. године, Одбор за хитна питања ФС Србије на сед-

ници одржаној 24.05.2018. године,  донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

У складу са захтевима ФИФА, фудбалски клубови у Србији се у такми-

чарској сезони 2018/2019 сврставају у следеће категорије:

 Катагорија I  -  /

 Категорија II - /

 Категорија III - клубови Супер лиге

 Категорија IV - клубови Прве лиге „Србија“ и сви остали клубови.

Стручна служба ФСС ће обавестити надлежне органе ФИФА о катего-

ризацији из става 1. овог члана.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у службе-

ном листу ФСС ,,Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС ,,Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. године 

донео је следећу:

О Д Л У K У

Члан 1.

Фудбалски савез Србије сносиће све трошкове за службена лица за 

такмичења у Првој и Другој футсал лиги Србије у такмичарској сезони 

2018/2019.

Трошкове у износу из става 1. овог члана Фудбалски савез Србије ре-

фундираће клубовима који се такмиче у наведеним такмичењима.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФС Србије ,,Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна 

питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018. године,  донео је

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

Од почетка летњег регистрационог периода, односно од 18.06.2018 

године, све активности у вези са регистрацијом играча, као и у вези са 

такмичењем у Супер лиги и Првој лиги „Србија“, обављаће се искључиво 

употребом Информациног система „Комет“.

Члан 2.

Обавезе из члана 1. ове одлуке односе се на све клубове Супер лиге 

и Прве лиге „Србија“, као и на све регистрационе савезе који су непосред-

но надлежни за клубове Супер лиге и Прве лиге „Србије“, односно на ма-

тичне савезе претходно наведених клубова.

Члан 3.

Све остале активности у вези са регистрацијом играча, као и у вези са 

такмичењима које се не буду обављале употребом Информационог систе-

ма „Комет“, биће ништаве.

Члан 4.

Овлашћени представници фудбалских клубова из члана 1. ове одлуке, 

као и овлашћени представници регистрационих савеза из члана 1. ове 
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одлуке, дужни су да похађају и у потпуности заврше прогрм обуке за ко-

ришћење Информационог система „Комет“.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ-

беном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2017) и члана 2. Пропозиција такми-

чења за Фудбалски  Куп Србије у женском фудбалу за такмичарску 

2017/2018 сезону (Службени лист ФСС ,,Фудбал“, ванредни број 6/2017), 

Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној дана 24.05.2018. 

године, донео је следећу

О  Д  Л  У  К  У

О МЕСТУ ОДИГРАВАЊА ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ 
ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ ЗА 

СЕЗОНУ 2017/2018

Члан 1.

Финална утакмица Фудбалског Купа Србије у женском фудбалу за се-

зону 2017/2018 године, одиграће се 2. јуна 2018. године  на стадиону ФК 

,,Колубара“ у Лазаревцу са почетком у 17:00 часова.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС ,,Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА
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