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На пснпву шлана 45. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФС Србије 

„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Изврщни пдбпр ФС Србије, на седници 

пдржанпј 26.11.2020. гпдине, дпнеп је  

 

П Р А В И Л Н И К 
П ДППУНИ ПРАВИЛНИКА П ЛИЦЕНЦИРАОУ КЛУБПВА ФУДБАЛСКПГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ ЗА ТАКМИШЕОЕ У СУПЕР ЛИГИ 
 
 
 

                                                                 Шлан 1. 

У Правилнику п лиценцираоу клубпва Фудбалскпг савеза Србије за такмишеое 

у Супер лиги (Службени лист ФС Србије „Фудбал“, ванредни бр. 2/2016, 1/2018 и 

6/2019) у глави VI - КРИТЕРИЈУМИ пдељак 2. Инфраструктурни критеријуми, ппсле 

шлана 60. дпдаје се нпви шлан кпји гласи: ,, 

              Шлан 60а. 
 
 У циљу функципналне примене VAR технплпгије на стадипну клуб треба да 

пбезбеди следеће услпве: 
 
I – Платфпрме за камере 
На главнпј трибини или на трибини-кпнструкцији насправ главне трибине 

мпрају бити инсталиране једна главна платфпрма и две дпдатне платфпрме. 
- главна платфпрма за камере мпра бити наткривена, ппстављена ташнп у 

равни са средищопм линијпм терена и на таквпј висини изнад терена кпјпм 
је гарантпван пптималан и несметан преглед шитавпг терена. База 
платфпрме мпра да буде изнивелисана, шврста и стабилна (да не вибрира), 
Ппврщина платфпрме је најмаое 4м щирине х 2м дубине, да би мпгле да се 
сместе две камере; 

- две платфпрме за камере на линијама щеснаестерца, свака најмаое 2м 
щирпка и 2м дубпка да би мпгла да се смести једна камера (на истпм или 
вищем нивпу у пднпсу на главну платфпрму). 

 
II- Ппзиција за мпнитпр ппред терена 
Ппред ппзиције где се налази шетврти судија мпра бити псигуран прпстпр за 

смещтај мпнитпра на кпме ће главни судија гледати сппрне ситуације. Пптребнп је да 
се псигура пптималан пплпжај каблпва (IT мрежа, видеп и напајаое) пд ппзиције где 
се налазе реппртажна кпла дп ппзиције мпнитпра.  
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III – Ппзиција за реппртажна кпла 
Пптребнп је пбезбедити адекватан прпстпр за смещтај реппртажних кпла ТВ 

куће-емитера кпји ће врщити снимаоеутакмице. Прпстпр мпра да се налази близу 
трибине на кпјпј су смещтене платфпрме за камере и да је ппвезан каблпвима са 
централнпм VAR спбпм.''. 

 
 

                Шлан 2. 

Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм 
листу ФСС „Фудбал“.  

 

                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                          Славища КПКЕЗА, с.р. 

  


