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На основу чл. 48. и 82. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФСС, на седници 

одржаној дана 16.06.2021. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О РАДУ АРБИТРАЖНОГ СУДА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

СТАТУС 

 

Члан 1. 

Арбитражни суд Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: Арбитражни суд) је 

стална и независна арбитражна институција која решава спорове у границама своје 

надлежности.   

Арбитражни суд ће у свом раду одлучивати на основу закона, правила поступка 

и материјално правних норми одређених Статутом ФС Србије, као и на основу других 

општих аката ФС Србије.  

Арбитражни суд ће аналогно примењивати Статут и правилнике ФИФА-е у 

ситуацијама када акти ФС Србије не регулишу дату ситуацију.  

Арбитражни суд ће у свом раду примењивати и одредбе Закона о спорту, Закона 

о облигационим односима, Закона о раду, Закона о арбитражи, као и друге законске и 

подзаконске акте, строго водећи рачуна да дејство донете одлуке не буде у супротности 

са јавним поретком Републике Србије.   

Уколико нека питања процесне природе нису регулисана овим Правилником, 

Арбитражни  суд ће примењивати одредбе  Закона  о  арбитражи и супсидијарно, 

одредбе Закона о парничном поступку.  

Седиште Арбитражног суда је у Београду, Теразије 35. 

Арбитражни суд ће одржавати рочишта у судницама Арбитражног суда које се 

налазе у улици Теразије 3 у Београду.  
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Члан 2. 

У оквиру Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије, а из разлога 

економичности, ефикасности и потенцијалне потребе за решавањем спорова који би се 

односили на ниже лиге које организује територијални фудбалски савез, могу бити 

формирана посебна одељења за решавање наведених спорова.  

Описана одељења пред којима би се решавали спорови из става 1 овог члана, 

би била саставни де Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије.    

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И САСТАВ 

 

Члан 3. 

   Арбитражни суд чини 7 арбитара, односно председник и 6 арбитара.   

Председника и арбитре Арбитражног суда бира Извршни одбор ФС Србије на 
период од четири године са могућношћу поновног избора, а на начин описан у члану 
5 овог Правилника.   

Председник представља и руководи радом Арбитражног суда у складу са овим 

Правилником.  

Председник Арбитражног суда не може бити биран за арбитра кога странке 

бирају. Он може бити председник арбитражног већа, или арбитар појединац. 

 

Члан 4. 

Секретара Арбитражног суда именује генерални секретар ФС Србије. Он врши 

стручне и административне послове Арбитражног суда и бира се из редова Стручне 

службе ФС Србије. 

 

Члан 5. 

Избор и именовање председника и арбитара Арбитражног суда ФС Србије ће 

вршити Извршни одбор ФС Србије по следећем принципу: 

1. Председник Арбитражног суда се именује на заједнички предлог представника 

играча и представника Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије, 

који предлог морају поднети у року од пет дана од дана када им је Генерални секретар 

ФС Србије упутио званичан допис. Уколико након истека рока од пет дана од дана 

упућивања званичног дописа од стране Генералног секретара ФС Србије, представници 

играча и представници Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије не 

изађу са заједничким предлогом, председника Арбитражног суда ФС Србије ће 

именовати Извршни одбор ФС Србије.  
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2. Три арбитра се именују на предлог представника играча (који признаје 

ФИФпро, или уколико такво удружење не испуњава принцип репрезентативности у 

складу са прописима Републике Србије, предлог ће дати удружење играча које у свом 

чланству има преко 60% активних професионалних играча у Републици Србији).  

3. Три арбитра се именују на предлог Заједнице фудбалских клубова Супер лиге 

и Прве лиге Србије.  

Кандидати за избор на листу арбитара Арбитражног суда морају бити лица из 

редова истакнутих стручњака изван чланства ФС Србије, а изабрани арбитри морају бити  

гарант ефикасног, самосталаног, објективног и независтаног рада Арбитражног суда, са 

високим моралним начелима.  

Арбитар мора бити дипломирани правник са најмање пет година искуства у 

раду у струци, а након положеног правосудног испита, а који рад укључује знање и 

искуство у области спортског права, арбитражног права, облигационог права, радног 

права, као и обавезно познавање релевантних фудбалских прописа и друге позитивно 

правне регулативе Републике Србије неопходних за разумевање и решавање 

комплексних односа који настају у оквиру фудбалског спорта. Арбитар може бити и 

лице са титулом доктора правних наука, са радним искуством од најмање пет година 

рада у високошколској установи (факултету, или високој школи), научноистраживачкој 

установи и/или у стручним комисијама које се односе на стварање и/или примену 

регулативе из области, спортског, грађанског, или радног права. Сваки кандидат за 

арбитра мора доставити Извршном одбору ФС Србије своју биографију, из које ће се 

ценити испуњеност формалних услова предвиђених овим ставом.    

Ниједан арбитар Арбитражног суда не може дати савет или мишљење, било 

писано или усмено, о поступку који се води или који је окончан пред Арбитражним 

судом ФС Србије, а што представља тежу повреду начела независности и 

непристрасности. Одлука Арбитражног суда не сме, без сагласности страна у поступку, 

бити објављена на било који начин. Повреда наведене забране, може проузроковати 

покретање дисциплинског поступка против стране која је поступила супротно наведеној 

одредби.    

Чланови Арбитражног суда као и остале особе које учествују у раду 

Арбитражног суда, су у обавези да све податке и информације до којих дођу током 

обављања својих функција и дужности чувају као пословну тајну.  

 

 

 

 

 

 



БРОЈ 13 ФУДБАЛ, 16.06.2021. СТРАНА 5 

 

II - КОНСТИТУИСАЊЕ АРБИТРАЖЕ  

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ И АРБИТАЖНО ВЕЋЕ 

Члан 6. 

У споровима чија је вредност до 750.000,00 динара, арбитражни поступак 

спроводи арбитар појединац, док у свим осталим споровима, почев од 750.001,00 

динара, поступак спроводи арбитражно веће које се састоји од три члана. 

Уколико је вредност предмета спора непроцењива, попут спорова у којима се 

тражи раскид професионалног уговора о игрању, те спорове ће спровести арбитражно 

веће, а вредност предмета спора ће се одредити у складу са Одлуком о накнадама и 

трошковима у поступцима пред сталним Арбитражним судом Фудбалског савеза Србије.  

 

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ 

Члан 7. 

Уколико подносилац, у својој тужби не предложи арбитра појединца, или не 

достави уз тужбу споразум са туженим о именовању заједничког арбитра за решавање 

конкретног спора, председник суда ће одмах, именовати арбитра који ће поступати у 

поступку.  

Уколико тужени у одговору на тужбу не одговори на предлог за именовање 

арбитра појединца који је дао тужилац у тужби, или предложи за арбитра неко друго 

лице са листе арбитара, председник суда ће именовати арбитра који ће поступати у 

поступку у року од 3 (три) дана од дана пријема одговора на тужбу.  

Председник суда ће приликом именовања арбитра који ће поступати у 

конкретном поступку, посебно водити рачуна о равномерном распоређивању и 

заступљености арбитара у укупном броју предмета Арбитражног суда, а приликом 

додељивања предмета у рад.  

  

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ 

Члан 8. 

У споровима које решава арбитражно веће, тужилац је у обавези да већ у својој 

тужби предложи арбитра који ће бити члан арбитражног већа које ће поступати у 

поступку. Уколико подносилац пропусти да у тужби предложи арбитра, Арбитражни суд 

ће му оставити додатни рок од 5 (пет) дана да поступи у складу са налогом и предложи 

арбитра са листе арбитара Арбитражног суда. Уколико тужилац ни у додатном року не 

поступи по налогу Арбитражног суда, сматраће се да је тужба повучена.   
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Тужени је у обавези да у року одређеном за одговор на тужбу предложи арбитра 

који ће бити други члан арбитражног већа. Уколико тужени то не учини, председник 

Арбитражног суда ће то учинити уместо њега.  

Два именована арбитра ће изабрати са листе арбитара председника 

арбитражног већа у року од 3 (три) дана од дана именовања другог члана већа. Уколико 

чланови већа не именују председника већа у дефинисаном року, председник суда ће у 

наредном року од 2 (два) дана именовати председника арбитражног већа.  

      

ЗАЈЕДНИЧКИ АРБИТАР 

Члан 9.  

Ако се у једном спору појављује на страни тужиоца и/или на страни туженог 

више лица, они су у обавези да споразумно именују заједничког арбитра. Уколико ће 

у зависности од вредности предмета спора, спор водити арбитар појединац, за избор 

арбитра ће се применити члан 7 овог Правилника. У ситуацији да је за спор надлежно 

арбитражно веће, а тужилачка, односно тужена страна није споразумно одредила свог 

арбитра као члана већа ни у року од три дана од дана пријема налога Арбитражног 

суда да то учине, именовање ће извршити председник Арбитражног суда.  

 

ИЗЈАВА АРБИТРА 

Члан 10. 

Именовани арбитар мора бити објективан, непристрасан и независтан у односу 

на странке у поступку и у обавези је да писмено изјави, у року од једног дана од 

пријема обавештења од стране председника Арбитражног суда, да ли се прихвата ове 

дужности и треба да открије било коју околност која може да изазове сумњу у његову 

непристрасност и независност. 

Ова изјава се доставља секретару и ставља се у предмет.  

 

ИЗУЗЕЋЕ АРБИТРА 

Члан 11. 

Изузеће арбитра се може тражити само ако постоје околности које могу да 

изазову оправдану сумњу у његову непристрасност и независност. 

Члан Арбитражног већа или арбитар појединац не може поступати, нити 

одлучивати у конкретном поступку ако:  

- је сам странка у поступку или је заступник странке, односно уколико је у радном 

односу у клубу или савезу који је у спору, 
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- је учествовао у доношењу одлуке која је предмет спора, 

- је у крвном или тазбинском сродству са неком од странака у поступку, 

- у предмету треба да буде саслушан као сведок, 

- је учествовао у поступку споразумног решавања спора,  

- постоје друге околности које доводе у сумњу његову непристрасност. 

Уколико постоји неки од разлога из става 2 овога члана, члан арбитражног већа 

је у обавези да без одлагања о томе обавести председника већа, а уколико се ради о 

председнику већа или о арбитру појединцу, дужан је обавестити председника 

Арбитражног суда.   

Изузеће члана већа или арбитра појединца који учествује у поступку могу 

тражити и странке писменим путем, образложено. Уколико се члан већа или арбитар 

појединац сам не повуче, о захтеву за изузећем ће одлучити председник Арбитражног 

суда решењем. Уколико се тражи изузеће председника Арбитражног суда о изузећу ће 

одлучити заменик председника Арбитражног суда.  

Изузеће члана арбитражног већа или арбитра појединца, се може тражити  у 

року од 5 (пет) дана од дана када је странка у поступку обавештена о саставу већа или 

о именовању арбитра појединца, односно у року од 5 (пет) дана од дана када је сазнала 

за неку од околности наведених у ставу 2 овога члана, а најкасније до окончања 

поступка.     

Изузетно странка може захтевати изузеће арбитра кога је именовала сама или 

заједно са противном странком само из разлога који је настао или за који је сазнала 

после извршеног именовања. 

Одлука о изузећу не мора бити образложена. 

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ АРБИТРА   

  Члан 12. 

Функција арбитра престаје: 

-на лични захтев, 

-када преузме дужност која је неспојива са вршењем функције арбитра, 

-због теже повреде начела непристрасности и независности у раду и 

одлучивању, односно услед неизвршавања, неблаговременог или неуредног 

извршавања дужности у Арбитражном суду, 

-у случају правноснажне осуђујуће пресуде за кривично дело које је сметња за 

избор односно које га чини неподобним за вршење функције арбитра. 
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- уколико као арбитар Арбитражног суда у поступку пред Арбитражним судом 

грубо повреди закон и/или императивне прописе Републике Србије.  

Функција арбитра престаје на основу писмене изјаве о повлачењу са дужности, 

уколко постоје оправдани стварни или правни разлози због којих арбитар није више у 

стању да обавља своју дужност.  

Арбитру може престати функција и разрешењем, уколико у дужем периоду 

одбија, или на било који начин избегава да извршава обавезе успостављене овим 

Правилником, односно уколико не извршава обавезе у роковима предвиђеним овим 

Правилником. 

Образложени предлог за разрешење арбитра подноси председник арбитражног 

суда Извршном одбору ФС Србије, који доноси коначну одлуку по поднетом предлогу.  

Председник Арбитражног суда може и у случају сумње у објективност и 

непристрасност предложеног арбитра, ценећи постојање грубе повреде закона и/или 

императивних прописа Републике Србије, поднети Извршном одбору ФС Србије, 

образложени писмени предлог за разрешење конкретног арбитра. Извршни одбор ће 

након увида у поднети предлог, као и у приложену документацију, донети коначну 

одлуку по поднетом предлогу. У случају да Извршни одбор разреши конкретног 

арбитра, наложиће представницима клубова или представницима играча, у зависности 

од тога ко је предложио разрешеног арбитра, да предложе новог арбитра који ће 

исуњавати све задате критеријуме и који ће бити изабран за арбитра у складу са 

процедуром прописаном овим Правилником.    

 

ЗАМЕНА АРБИТРА 

  Члан 13. 

Ако арбитру на било који начин престане дужност, председник Арбитражног 

суда ће у најкраћем могућем року позвати странке у поступку да се изјасне о 

могућности предлагања новог арбитра, или о сагласности да новог арбитра именује 

председник Арбитражног суда.  

Уколико странке у поступку који се води пред арбитром појединцем не доставе 

у року од 5 (пет) дана споразум о именовању заједничког арбитра, арбитра ће 

именовати председник Арбитражног суда. 

Уколико странке у поступку који се води пред арбитражним већем не доставе 

предлог свог арбитра у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о обавези 

предлагања новог арбитра, арбитра/е ће именовати председник Арбитражног суда.       
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III - НАДЛЕЖНОСТ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Арбитражни суд је надлежан да решава спорове проистекле: 

а) из односа између ФСС и чланова ФСС 

б) из односа свих чланова ФСС а поводом права, обавеза и одговорности које се 

остварују у ФСС 

в) из статусних питања, као и у вези имовинских односа који настају између 

појединих субјеката ФСС.  

г) Арбитражни суд је надлежан без обзира на статус учесника у време трајања 

поступка ако су статус члана ФСС имали у време када је спорни однос настао. 

 

СПОРАЗУМ О АРБИТРАЖИ 

 

Члан 15. 

 Надлежност Арбитражног суда заснива се споразумом о арбитражи који 
закључују странке. 

Споразум о арбитражи мора бити садржан у уговорној одредби (арбитражна 

клаузула) или у посебном уговору и може да се закључи у погледу будућих или већ 

насталих спорова из одређеног правног односа. 

Споразум о арбитражи мора бити закључен у писменој форми прописаној у 

члану 12. Закона о арбитражи Републике Србије. 

Непостојање или ништавост основног уговора не повлачи ништавост споразума 

о арбитражи. 

ОДЛУЧИВАЊЕ О НАДЛЕЖНОСТИ  

Члан 16. 

Арбитражни суд може одлучивати о својој надлежности.  

Тужени може оспорити надлежност Арбитражног суда (проговор 
ненадлежности) најкасније до тренутка подношења одговора на тужбу.  

Приговор да Арбитражни суд прекорачује границе својих овлашћења 

(приговор прекорачеења овлашћења) странка мора да поднесе чим питање за које се 
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тврди да прелази границе овлашћења Арбитражног суда буде изнето у арбитражном 

поступку. 

О приговору ненадлежности укључујући и приговор о постојању или 

пуноважности споразума о арбитражи одлучује арбитражно веће или арбитар 

појединац уколико је веће конституисано, односно уколико је арбитар појединац 

именован. У ситуацији да веће није конституисано, односно да арбитар појединац није 

именован, о приговору ненадлежности одлучиће председник Арбитражног суда. 

Арбитражно веће, односно арбитар појединац може одлучити о приговору 

ненадлежности у прелиминарној, посебној, одлуци, односно у самој арбитражној 

одлуци.  

Председник Арбитражног суда, односно арбитражно веће или арбитар 

појединац, може одлучити да пре доношења одлуке о надлежности суда да поступа у 

конкретном поступку, затражи од странака писмено изјашњење о томе.         

Ако председник Арбитражног суда, односно арбитражно веће или арбитар 

појединац утврди да је Арбитражни суд надлежан да одлучује у конкретном поступку, 

поступак се наставља и ако тужени одбије да учествује у њему.  

Ако председник Арбитражног суда, арбитражно веће или арбитар појединац 

утврди да Арбитражни суд није надлежан, одлука о томе ће се доставити странкама. 

 

IV - АРБИТРАЖНИ ПОСТУПАК ОСНОВНА 

НАЧЕЛА 

Члан 17. 

У поступку пред Арбитражним судом странке су равноправне. Арбитражни суд 

је дужан да свакој странци омогући да изнесе своје ставове и доказе као и да се 

изјасни о радњама и предлозима друге странке. 

Странке у поступку су дужне предочити Арбитражном суду све расположиве 

доказе без одуговлачења и већ са првом радњом коју предузимају у поступку 

(тужилац уз тужбу, а тужени у одговору на тужбу). Доказна средства достављена са 

закашњењем, а без оправданог разлога Арбитражни суд може одлучити да не узима 

у разматрање. 

  Арбитражни поступак се води на српском језику.  Уколико једна од странака у 

поступку не зна језик на коме се води поступак, дужна је да себи обезбеди 

овлашћеног судског тумача за конкретан језик о сопственом трошку.  
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ТУЖБА 

Члан 18. 

Спор се покреће тужбом која се заједно са прилозима подноси у довољном 

броју примерака за Арбитражни суд (један за списе предмета и један за сваког 

арбитра) и противну странку, а ако је на страни туженог означено више лица, за сваког од 

њих доставља се још по један додатни примерак тужбе.  

Тужба мора да садржи све што је потребно да би се по истој могло поступати, а 

нарочито: означење Арбитражног суда, име и презиме, односно пословно име правног 

лица, пребивалиште или боравиште, односно седиште странака, њихових заступника, 

односно пуномоћника ако их странке имају, наводе о арбитражном споразуму ако је 

закључен, опис предмета спора и захтев који се поставља, висину вредности спора, 

чињенице на којима се заснива тужбени захтев, доказе којима се чињенице из тужбе 

потврђују, предлоге других доказа, и потпис подносиоца.  

Предлог тужиоца за именовање арбитра појединца или арбитра као члана 

арбитражног већа се врши у складу са одредбама члана 6 и 7 овог Правилника.   

Ако је поднесак поднет од стране тужиоца или туженог (тужба, одговор на тужбу 

или било који други поднесак) неразумљив или непотпун, Арбитражни суд ће га странци 

вратити на уређење. Уколико поднесак не буде исправљен у року од 5 дана од дана 

пријема налога Арбитражног суда, исти ће бити одбачен. 

    

ОДГОВОР НА ТУЖБУ 

 

Члан 19. 

Арбитражни суд у року од 5 (пет) дана од пријема уредне тужбе доставља исту 
туженом на одговор. Тужени има рок од 8 (осам) дана од пријема тужбе да достави 
Арбитражном суду одговор на тужбу у довољном броју примерака за суд и противну 
страну, као и да предложи свој предлог за арбитра који ће бити члан арбитражног већа. 
Уколико се ради о спору који ће водити арбитар појединац, а тужилац је у тужби дао 
свој предлог за арбитра, тужени је у обавези да у одговору на тужбу да своју сагласност 
или изрази противљење за предложеног арбитра. Уколико се тужени не изјасни, 
председник Арбитражног суда ће одредити арбитра који ће водити поступак.   

Тужени се у свом одговору изјашњава о захтевима, наводима и доказима 

тужбе и износи своје наводе заједно са одговарајућим доказима. 

Ако уредно позвани тужени не одговори на тужбу у предвиђеном року или 

одбије да узме учешће у арбитражном поступку, арбитражни поступак се наставља 

према одредбама овог Правилника. 
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ПРОТИВТУЖБА  

 

Члан 20 

Тужени може до закључења главне расправе поднети противтужбу ако захтев из 

противтужбе проистиче из истог чињеничног и правног основа.  

Противна странка одговара на противтужбу у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања противтужбе. 

  На противтужбу се примењују одредбе овог Правилника о тужби.  

 

УМЕШАЧ 

 

Члан 21. 

Лице које има правни интерес да у поступку у коме тече спор међу другим 

лицима једна од странака успе, може да се придружи овој странци. О допуштању 

мешања одлучује арбитражно веће, односно арбитар појединац, посебним решењем. 

 

СПАЈАЊЕ ТУЖБИ И ПОСТУПАКА 

 

Члан 22. 

Ако су пред Арбитражним судом странке једна против друге поднеле више тужби 

које потичу из истог или различитих правних односа, председник Арбитражог суда 

настојаће да се поступак по овим тужбама споји и да о њима одлучи исто арбитражно 

веће, односно арбитар појединац, а ради економичности поступка. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 23. 

Достављање позива и других писмена странкама у току поступка се врши 

доставом на адресу коју су странке дале, односно на адресу пуномоћника странке и то 

препоручено уз потврду о пријему пошиљке. У хитним случајевима, позив за расправу 

или обавештење о одлагању расправе могу се упутити телеграмом или факсом уз 

обавештење телефоном.  
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У случају две неуспеле доставе на начин предвиђен у ставу 1 овога члана, 

писмено ће се прибити на огласну таблу Арбитражног суда. Истеком трећег дана од дана 

прибијања на огласну таблу, сматраће се да је писмено уручено.    

Сматра се да је достављање пуноважно извршено и онда када странка или 

њен пуномоћник одбију да приме позив или друга писмена. 

  

УСМЕНА РАСПРАВА 

 

Члан 24. 

  Усмене расправе се одржавају у једној од судница Арбитражног суда ближе 
описаних у члану 1 став 7, а о чему одлучује арбитрар појединац, односно председник 
арбитражног већа. 

У арбитражном поступку јавност је искључена.  

На усменој расправи се води записник или се врши тонско снимање. 

Одлука се може донети на основу поднетих писмених доказа само ако арбитар 

појединац, односно арбитражно веће утврди да су писмени поднесци и докази 

достављени током поступка довољни за доношење одлуке ван  расправе.   

Усмена расправа ће се одржати увек када једна странка то захтева. 

Када једна или обе странке, иако уредно позване, не дођу на усмену расправу 

арбитар појединац, односно арбитражно веће, пошто утврде да су странке уредно 

позване на усмену расправу, а свој изостанак нису оправдале, могу приступити 

расправљању спора као да су странке или странка присутне. 

Током летњег и зимског прелазног рока, Арбитражни суд ће посебно водити 

рачуна о хитности поступка у коме се као једини захтев, односно као део тужбеног 

захтева, тражи раскид уговора. У поступцима у којима поступа арбитражно веће, 

председник суда може, уколико арбитри предложени од странака нису у могућности 

да благовремено поступају у конкретном поступку, позвати странке да промене свој 

избор арбитара, указујући им на листу арбитара који у датом периоду могу поступати 

у конкретном поступку. Уколико се странке не изјасне о личности арбитра у року од 

три дана од дана добијања саопштења, арбитре ће именовати председник 

Арбитражног суда.  

У поступку у коме одлучује арбитар појединац, председник суда ће одредити 

поступајућег арбитра уколико стране у поступку немају заједнички споразум о 

именовању арбитра, односно уколико тај арбитар није у могућности да поступа у 

конкретном поступку.  
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 ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА 

 

Члан 25. 

Арбитар појединац, односно арбитражно веће у току целог поступка одлучује о 
извођењу доказа на предлог странака или по својој иницијативи, посебно водећи 
рачуна да се на тај начин не злоупотребљавају процесна овлашћења и да се непотребно 
не одуговлачи поступак. 

  Доказе чине изјаве странака у поступку, изјаве сведока, исправе, налаз и 
мишљење вештака, као и сав остали доказни материјал који се односи на предмет 
спора. 

Арбитар појединац, односно арбитражно веће цени доказну снагу изведених 

доказа по слободном уверењу.  

Ако странка предложи извођење доказа који би изазвао трошкове, дужна је по 

налогу Арбитражног суда да унапред уплати износ потребан за подмирење тих 

трошкова и то у року од 3 (три) дана од саопштења, односно пријема налога датог од 

стране Арбитражног суда. У случају да странка у поступку не поступи по налогу 

Арбитражног суда у датом року, сматраће се да је одустала од извођења предложеног 

доказа. Уколико су предлог за извођење конкретног доказа дале обе стране у 

поступку, трошкове ће сносити на једнаке делове. А уколико је извођење конкретног 

доказа одредио Арбитражни суд по службеној дужности, онда ће терет уплате 

предујма трошкова у зависности од околности случаја, пасти или на једну странку или 

на обе странке равномерно.  

Арбитражни суд може наложити сваком директном или индиректном члану ФС 

Србије да достави релевантне податке и/или доказе који се налазе у његоворм 

поседу.         

Уколико конкретно позвано лице не поступи по налогу суда, против истог ће бити 

покренут дисциплински поступак.      

 

СВЕДОЦИ 

 

Члан 26. 

Саслушање сведока се врши по правилу на расправи, а ван расправе по одлуци 

арбитражног већа или арбитра појединца. 

Арбитри могу одлучити да се изведе доказ читањем писане изјаве сведока, у којој 
се наводе сазнања о битним спорним чињеницама, одакле су му оне познате и у каквом 
је односу са странкама у поступку. Писана изјава сведока мора бити оверена у суду или 
од стране лица које врши јавна овлашћења. 
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Пре саслушања сведока, председник већа, односно арбитар појединац, је у 
обавези да утврди идентитет сведока и да га упозори на последице давања лажног 
исказа. 

Странке имају могућност постављања питања сведоцима.  

 

ВЕШТАЦИ 

 

Члан 27. 

Арбитражни суд ће да изведе доказ вештачењем у случајевима када је ради 

утврђивања или разјашњења неке чињенице потребно стручно знање којим арбитри не 

располажу. На предлог странака арбитражно веће, односно арбитар појединац, 

одређује конкретно лице за вештака, а истовремено му одређује задатак вештачења, 

као и рок у коме треба да достави свој налаз и мишљење. Личност вештака одређује  

председник већа, односно арбитар појединац. 

Арбитар појединац или председник арбитражног већа ће наложити странкама 

да доставе суду, а по потреби директно вештаку, све потребне информације, исправе 

и омогуће вештаку приступ исправама и другим стварима, ако је то потребно. 

Ако једна од странака то захтева или ако то наложи арбитар, односно 

председник арбитражног већа, вештак је дужан, да после подношења писменог 

налаза и мишљења учествује у усменој расправи на којој странке могу да му 

постављају питања. 

Одредбе овог Правилника о изузећу арбитара сходно се примењују и на 

изузеће вештака. 

 

РОКОВИ 

 

   Члан 28. 

Ако овим Правилником нису предвиђени рокови за обављање појединих радњи, 

рокове одређује арбитражно веће или арбитар појединац, посебно водећи рачуна о 

хитности поступка и брзини поступања, нарочито у периоду летњег и зимског прелазног 

рока.  

Поступци у предметима у којима се тражи раскид уговора су хитни.  

 

 

 



СТРАНА 16 ФУДБАЛ, 16.06.2021. БРОЈ 13 

 

ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ И МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

     Члан 29. 

На предлог странке у поступку, Арбитражни суд може одредити привремену 

меру коју сматра потребном с обзиром на предмет спора, а може истовремено да тражи 

од странке да положи одговарајуће обезбеђење. 

 

ОДЛУКЕ КОЈЕ АРБИТРАЖНИ СУД ДОНОСИ У ТОКУ ПОСТУПКА 

Члан 30. 

Арбитражни суд у поступку доноси:   

а) Арбитражну одлуку којом Арбитражни суд коначно одлучује о основаности и висини 

појединог тужбеног захтева; 

б) Решење којим Арбитражни суд утврђује своју ненадлежност, обуставља арбитражни 

поступак, којим одлучује о процесним питањима, којим председник Арбитражног суда 

одлучује о изузећу и промени арбитра у већу или арбитра појединца, као и када 

одлучује о другим питањима о којима се не доноси одлука; 

 

V – АРБИТРАЖНА ОДЛУКА 

                            Члан 31. 

Арбитажно веће односно арбитар појединац доносе одлуке применом прописа 

ФСС, правних правила домаћег права узимајући у обзир одредбе уговора и обичаје који 

се могу применити на предмет спора. 

  Арбитражно веће односно арбитар појединац могу у току арбитражног поступка 

да донесу међуодлуку или делимичну одлуку.  

  Арбитражна одлука је коначна и њом се завршава арбитражни поступак. 

Арбитражно веће односно арбитар појединац може донети одлуку и на основу 

начела правде и правичности, али само ако су се о томе странке изричито споразумеле. 

   

Члан 32. 

Арбитражна одлука се доноси у писменој форми и мора бити потписана од 

стране арбитара односно арбитра појединца. 
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Одлука арбитражног већа је пуноважна и када један од арбитара одбије да 

је потпише ако је одлуку потписала већина арбитара и на одлуци утврдила 

ускраћивање потписа. 

Арбитражна одлука ће бити достављена странкама у поступку у року од 15 дана 

од дана закључења главне расправе. 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

 

Члан 33. 

Арбитар који је ускратио потпис може да у разумном року достави своје писмено 

издвојено мишљење које се доставља странкама уз одлуку ако тај арбитар то изричито 

затражи. 

 

САДРЖИНА АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ 

 

Члан 34. 

Арбитражна одлука има увод, изреку о предмету спора и образложење. 

а) увод арбитажне одлуке садржи назив Арбитражног суда, име и презиме чланова 

арбитражног већа или арбитра појединца, пословно име и седиште односно име, 

презиме и пребивалиште странака, њихових заступника или пуномоћника, кратко 

означење предмета спора, вредност предмета спора и датум доношења одлуке 

б) изрека арбитражне одлуке садржи одлуку о усвајању, одбијању или одбацивању 

захтева који се односи на главну ствар, као и споредна тражења укључујући и одлуку о 

трошковима поступка.  

в) образложење садржи опис захтева странака, хронологију спора, релевантне наводе 

странака о чињеничним и правним питањима, оцену поднетих и изведених доказа, 

право или правила која су примењена и разлоге одлуке.  

ОДЛУКА НА ОСНОВУ ПОРАВНАЊА 

  

Члан 35. 

Странке могу у току поступка да се поравнају о предмету спора. 

Арбитражно веће, односно арбитар појединац, доноси одлуку на основу 

постигнутог поравнања, по захтеву странака, осим ако су дејства поравнања супротна 

јавном поретку. 
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Одлука по основу постигнутог поравнања не мора да садржи образложење. 

Она има снагу арбитражне одлуке. 

 

ИСПРАВКА, ТУМАЧЕЊЕ И ДОПУНА АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ  

                                                      Члан 36. 

Арбитражно веће, односно арбитар појединац, на захтев сваке странке врши 

исправку очигледних језичких или техничких грешака. Арбитражно веће односно 

арбитар појединац могу и по својој иницијативи вршити такве исправке. 

На захтев странке арбитражно веће односно арбитар појединац доноси 

допунску одлуку о захтевима изнетим у арбитражном поступку о којима није 

одлучено у арбитражној одлуци. 

Захтеве из ст. 1 и 2 странка мора да поднесе најкасније у року од 15 дана од 

пријема одлуке. 

Одлука о исправкама и допунама је саставни део одлуке на коју се односи. 

 

ДЕЈСТВО И ИЗВРШЕЊЕ АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ 

 

Члан 37. 

Арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби. Она има снагу 

правоснажне пресуде редовног суда 

Прихватањем надлежности Арбитражног суда, странке се обавезују да ће 

његову одлуку извршити. 

 

КЛАУЗУЛА ИЗВРШНОСТИ 

 

Члан 38. 

Клаузулу извршности ставља секретар Арбитражног суда по одобрењу 

председника арбитражног већа, односно по одобрењу арбитра појединца. 

Арбитражна одлука постаје извршна по протеку рока за добровољно испуњење 

обавезе.   
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ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 39. 

  Осим у случају намерно предузетих недозвољених радњи искључена је свака 
одговорност ФСС, његових функционера и запослених Арбитражног суда ФСС, његовог 
председника и секретара, арбитара и вештака који су учествовали у арбитражном 
поступку за сваку радњу или пропуштање везано за арбитражни поступак који је 
спроведен на основу овог Правилника. 

 

VI - ТРОШКОВИ АРБИТРАЖЕ 

 

ТАРИФА 

 

Члан 40. 

Тарифу арбитражних трошкова утврђује Извршни одбор ФС Србије. 

Тужилац је у обавези да приликом подношења тужбе уплати таксу за 

покретање поступка пред Арбитражним судом у висини одређеној чланом 3 Одлуке 

о накнадама и трошковима у поступцима пред сталним арбитражним судом ФС 

Србије. Уколико тужилац уз тужбу није уплатио наведену таксу за покретање поступка 

пред Арбитражним судом, секретар суда ће писменим путем наложити тужиоцу, 

односно његоворм пуномоћнику уколико га има, да изврши уплату поменутог износа. 

Уколико тужилац у року од 3 (три) дана од пријема писменог обавештења не поступи 

по истом, сматраће се да је тужба повучена.     

По пријему тужбе, Председник суда ће у поступку претходног преиспитивања 

услова за вођење арбитражног поступка између осталог одредити и висину износа 

обавезе уплате накнаде за ангажовање и рад арбитра појединца, односно 

арбитражног већа, а у зависности од вредности предмета спора, а све у складу са 

чланом 4 Одлуке о накнадама и трошковима у поступцима пред сталним 

арбитражним судом ФС Србије. Секретар Арбитражног суда ће наведени налог за 

уплату накнаде за ангажовање арбитара послати тужиоцу истовремено са 

достављањем тужбе туженом на одговор. Тужилац има обавезу да изврши уплату по 

датом налогу у року од 8 (осам) дана од дана пријема налога под претњом последица 

пропуштања.     

Пре него што тужилац уплати таксу и накнаду из става 1 и 2 овога члана, 

Арбитражни суд није дужан да предузме било какву даљу процесну радњу. 

Обавеза уплате накнаде за ангажовање и рад арбитара се успоставља по истим 

критеријумима у случају подношења противтужбе.  
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ИЗДАЦИ ЗА ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ 

 

Члан 41. 

За издатке у вези са извођењем доказа и другим процесним радњама 

одговарајући предујам полаже унапред странка која подноси предлог, а на начин 

дефинисан овим Правилником. 

Износ предујма трошова и рок за његово полагање одређује арбитражно веће 

односно арбитар појединац. 

 

РАСПРАВА ВАН СЕДИШТА 

Члан 42. 

Ако се прихвати предлог једне од странака да се усмена расправа одржи ван 

седишта Арбитражног суда, та странка полаже предујам износа за покривање трошкова 

усмене расправе. Ако усмена расправа треба да се одржи ван седишта по заједничком 

предлогу обе странке, свака странка полаже половину предујма трошкова. 

Председник Арбитражног суда одлучује о висини износа из кога ће се покрити 

трошкови одржавања усмене расправе ван седишта Арбитражног суда. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 43. 

Сви спорови који су започети, а нису окончани до ступања на снагу овог 

Правилника, решаваће се у складу одредбама Правилника о раду Арбитражног суда по 

коме су започети.  

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о раду 

Арбитражног суда ФС Србије од 09.12.2016. године, објављен у Службеном листу ФСС 

„ФУДБАЛ“ број 50/16.  

 

Члан 44. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС "Фудбал".  

 

                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

     Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ФСС ЗА ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ 2021/2022 
 

Дат Д Јули Д Август Д Септем. Д Октобар Д Новембар Д Децем. 

1 Ч  Н  С 
Термин 

репрезентације П  П  С КУП 1/8 

2 П  П  Ч 
Термин 

репрезентације С 
СЛ 12 коло 

ПЛС 10 коло У Лига шамп. 4 Ч  

3 С  У 
Лига шамп. 
КВ. 3. коло П 

Термин 
репрезентације Н  С Лига шамп. 4 П  

4 Н  С 
Лига шамп. 
КВ. 3. коло С 

Термин реп. 
ПЛС 5 коло П 

Термин 
репрезентације Ч ЛЕ и ЛК 4 С 

 
 

5 П  Ч 
ЛЕ и ЛК 

КВ. 3. коло Н 
Термин 

репрезентације У 
Термин 

репрезентације П  Н 
СЛ 19 коло 

ПЛС 21 коло 

6 У 
Лига шамп. 
КВ. 1. коло П  П 

Термин 
репрезентације С 

Термин реп. 
ПЛС 11 коло С 

СЛ 16 коло 
ПЛС 16 коло П  

7 С 
Лига шамп. 
КВ. 1. коло С 

СЛ 4 коло 
ПЛС 1 коло У 

Термин 
репрезентације  Ч 

Термин 
репрезентације Н  У Лига шамп. 6 

8 Ч 
ЛЕ и ЛК 

КВ. 1. коло Н  С КУП ПТ П 
Термин 

репрезентације П 
Термин 

репрезентације С Лига шамп. 6 

9 П  П  Ч  С 
Термин 

репрезентације  У 
Термин 

репрезентације Ч ЛЕ и ЛК 6 

10 С  У 
Лига шамп. 
КВ. 3. коло П  Н 

Термин реп. 
ПЛС 12 коло С 

Термин реп. 
ПЛС 17 коло П  

11 Н  С 
Лига шамп. 
КВ. 3. коло С СЛ 8 коло П 

Термин 
репрезентације Ч 

Термин 
репрезентације С СЛ 20 коло 

12 П  Ч 
ЛЕ и ЛК 

КВ. 3. коло Н ПЛС 6 коло У 
Термин 

репрезентације П 
Термин 

репрезентације Н  

13 У 
Лига шамп. 
КВ. 1. коло П  П  С  С 

Термин 
репрезентације  П  

14 С 
Лига шамп. 
КВ. 1. коло С 

СЛ 5 коло 
ПЛС 2 коло 

 

У Лига шамп. 1 Ч  Н 
Термин реп. 
ПЛС 18 коло У  

15 Ч 
ЛЕ и ЛК 

КВ. 1. коло Н     С Лига шамп. 1 П  П 
Термин 

репрезентације С СЛ 21 коло 

16 П  П  Ч ЛЕ и ЛК 1 С 
СЛ 13 коло 

ПЛС 13 коло У 
Термин 

репрезентације Ч  

17 С СЛ 1 коло У 
Лига шамп.  

Плеј Оф П  Н  С  П  

18 Н  С 
Лига шамп.  

Плеј Оф С 
СЛ 9 коло 

ПЛС 7 коло П  Ч  С  

19 П  Ч 
ЛЕ и ЛК 
Плеј Оф Н  У Лига шамп. 3 П  Н  

20 У 
Лига шамп. 
КВ. 2. коло П   П  С Лига шамп. 3 С 

СЛ 17 коло 
ПЛС 19 коло П  

21 С 
Лига шамп. 
КВ. 2. коло С 

СЛ 6 коло 
ПЛС 3 коло У  Ч ЛЕ и ЛК 3 Н  У  

22 Ч 
ЛЕ и ЛК 

КВ. 2. коло Н  С 
СЛ 10 коло 
ПЛС 8 коло П  П  С  

23 П  П  Ч  С 
СЛ 14 коло 

ПЛС 14 коло У Лига шамп. 5 Ч  

24 С СЛ 2 коло У 
Лига шамп.  

Плеј Оф П  Н  С Лига шамп. 5 П  

25 Н  С 
Лига шамп.  

Плеј Оф С  П  Ч ЛЕ и ЛК 5 С  

26 П  Ч 
ЛЕ и ЛК 
Плеј Оф Н 

СЛ 11 коло 
ПЛС 9 коло  У  П  Н  

27 У 
Лига шамп. 
КВ. 2. коло П   П  С КУП 1/16 С 

СЛ 18 коло 
ПЛС 20 коло П  

28 С 
Лига шамп. 
КВ. 2. коло С 

СЛ 7 коло 
ПЛС 4 коло У Лига шамп. 2 Ч  Н  У  

29 Ч 
ЛЕ и ЛК 

КВ. 2. коло Н  С Лига шамп. 2 П  П  С  
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30 П  П 
Термин 

репрезентације Ч ЛЕ и ЛК 2 С 
 
 У 

 
 Ч  

31 С СЛ 3 коло У 
Термин 

репрезентације   Н 
СЛ 15 коло 

ПЛС 15 коло   П  

 

 

Легенда: СУПЕР ЛИГА                            

                    ПРВА ЛИГА                                                                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                    

                  КУП СРБИЈЕ                                                                                  Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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КАЛЕНДАР ФС СРБИЈЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ 2021/2022 
 

 

Дат: Д Јануар  Д Фебруар Д Март Д Април Д Мај 

1 С  У  У  П  Н 
СЛ 34 коло 

ПЛС 34 коло 

2 Н  С   С 
СЛ 25 коло 

ПЛС 23 коло С 
СЛ 29 коло 

ПЛС 29 коло П  

3 П  Ч  Ч 
 
 Н  У Лига шамп. 1/2 

4 У  П  П  П   С Лига шамп. 1/2 

5 С  С  С  У Лига шамп. 1/4 Ч ЛЕ и ЛК 1/2 

6 Ч  Н  Н 
СЛ 26 коло 

ПЛС 24 коло 
 

С 
Лига шамп. 1/4 

КУП ¼ ФИНАЛЕ П  

7 П  П  П  Ч ЛЕ и ЛК 1/4 С 
СЛ 35 коло 

ПЛС 35 коло 

8 С  У  У Лига шамп. 1/8 П  Н  

9 Н  С  С Лига шамп. 1/8 С  П 
 

10 П  Ч  Ч ЛЕ и ЛК 1/8 Н 
СЛ 30 коло 

ПЛС 30 коло У  

11 У  П  П  П 
 

  С КУП ½ ФИНАЛЕ 

12 С  С СЛ 22 коло С 
СЛ 27 коло 

ПЛС 25 коло У Лига шамп. 1/4 Ч  

13 Ч  Н  Н  С Лига шамп. 1/4 П  

14 П  П 
 
 П  Ч ЛЕ и ЛК 1/4 С 

СЛ 36 коло 
ПЛС 36 коло 

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

16 Н  С Лига шамп. 1/8 С Лига шамп. 1/8 С 
СЛ 31 коло 

ПЛС 31 коло П  

17 П  Ч ЛЕ и ЛК 1/16 Ч ЛЕ и ЛК 1/8 Н  У  

18 У  П  П  П  С 
Лига Европе 

финале    

а Европе 
19 С  С СЛ 23 коло С 

СЛ 28 коло 
ПЛС 26 коло У  Ч  

20 Ч  Н 
 

 Н  С 
СЛ 32 коло 

ПЛС 32 коло П  

21 П  П  П  Ч  С 
СЛ 37 коло 

ПЛС 37 коло 

22 С  У Лига шамп. 1/8 У 
Термин 

репрезентације П  Н  

23 Н  С Лига шамп. 1/8 С 
Термин реп. 
ПЛС 27 коло С  П  

24 П  Ч ЛЕ и ЛК 1/16 Ч 
Термин 

репрезентације Н УСКРС У 
 

25 У  П  П 
Термин 

репрезентације 

 

П  С 
Лига Конф. Фин 

 

26 С  С 
СЛ 24 коло 

ПЛС 22 коло С 
Термин 

репрезентације У Лига шамп. 1/2 Ч 
КУП ФИНАЛЕ 

 
 

27 Ч  Н  Н 
Термин реп. 
ПЛС 28 коло С 

Лига шамп. 1/2 
СЛ 33, ПЛС 33 

 

П  

28 П  П 
 

 П 
Термин 

репрезентације Ч ЛЕ и ЛК 1/2 С 
Лига Шампиона 

финале 

29 С     У 
Термин 

репрезентације  П 
 
 Н  
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30 Н    С 
Термин 

репрезентације С  П 
 

 

31 П   

 

Ч    У  

 

Легенда: СУПЕР ЛИГА                            

                    ПРВА ЛИГА                                                                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                    

                  КУП СРБИЈЕ                                                                                  Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФС 
Србије „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС 
Србије (Службени лист ФС Србије "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за 
хитна питања  ФС Србије на седници одржаној 16.06.2021. године донео је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА СЛОБОДНИХ МЕСТА У ФУДБАЛСКИМ И ФУТСАЛ ЛИГАМА 
НА НИВОУ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ САВЕЗА 

 
 

Члан 1. 
 У свим фудбалским и футсил лигама (мушким и женским) у свим узрасним 
категоријама, за такмичарску сезону 2021/2022, слободна места у лигама настала из 
било ког разлога, попуњаваће се фудбалским клубовима, женским фудбалским 
клубовима или футсал клубовима (у даљем тексту: клуб) тако што ће Извршни 
одбор/Одбор за хитна питања надлежног територијалног фудбалског савеза који 
организује и води такмичење, доносити одлуку о попуњавању слободног (слободних 
места) на следећи начин: 
 

• када се појави слободно или слободна места у појединој фудбалској/футсал лиги,  
стручне службе надлежног територијалног фудбалског савеза, на званичној 
Интернет страници надлежног територијалног фудбалског савеза, објављују 
јавни позив за подношење обавезујућих понуда клубова, с тим да рок за 
подношење понуда не може бити краћи од 2 дана ни дужи од 5 дана од дана 
објављивања јавног позива. 
 

• понуду могу да поднесу сви клубови учесници непосредно нижег степена 
такмичења у односу на лигу у којој се појавило слободно место или слободна 
места. 

 

• понуда клуба подноси се у писаном облику (писаној форми) и мора да садржи 
износ новчане накнаде изражен у динарима, коју је клуб спреман да плати као 
најбољи понуђач како би стекао право да се такмичи у конкретној лиги у којој се 
појавило једно или више слободних места. 

 
 

Члан 2. 
 Након истека рока за подношење писаних понуда из члана 1. ове одлуке, 
генерални секретар надлежног територијалног фудбалског савеза, доставља 
надлежном Извршном одбору/Одбору за хитна питања, информацију о приспелим 
понудама и табеларни преглед вредности свих понуда, а како би Извршни одбор/Одбор 
за хитна питања надлежног територијалног фудбалског савеза, донео одлуку о 
попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги. 
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Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног територијалног фудбалског 
савеза, донеће одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги, 
тако што ће изабрати клуб чија је понуда финансијски најповољнија (највећа), односно 
ако постоји више слободних места, изабраће одговарајући број клубова чије су понуде 
најповољније, утврђивањем ранг листе клубова према вредности понуда.   

 
Клуб или клубови за које Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног 

територијалног фудбалског савеза, донесе одлуку да попуњавају одређено место, или 
више места у лиги, морају да уплате понуђену новчану накнаду најкасније у року који 
им је одређен Одлуком о попуњавању слободног места, а тај рок мора истицати 
најкасније 7 дана пре почетка такмичења – 7 дана пре одигравања првог такмичарског 
кола у конкретној лиги. У случају да клуб одустане од своје понуде и не уплати новац у 
року одређеном у Одлуци о попуњавању слободног (слободних) места, клуб губи право 
такмичења у конкретној лиги и распоређује се у такмичење које је два степена ниже од 
такмичења у које је хтео да ступи подношењем понуде.  
 

Члан 3. 
 У случају да клуб који је у складу са Одлуком о попуњавању слободног 
(слободних) места из члана 2. става 3. ове одлуке имао дужност да уплати новчану 
накнаду коју је понудио за учешће у конкретној лиги у року који му је био одређен, па 
то не учини, аутоматски губи право на учешће у конкретној лиги и уместо њега Извршни 
одбор/Одбор за хитна питања надлежног територијалног фудбалског савеза, попуниће 
лигу клубом чија је понуда била прва наредна на листи најповољнијих понуда, с тим што 
је тај други клуб, дужан да уплати понуђени новчани износ најкасније један дан пре 
отпочињања такмичења у конкретној лиги – најкасније један дан пре одигравања првог 
такмичарског кола у конкретној лиги, иначе губи право такмичења и распоређује се у 
најнижи степен такмичења. 
 

Изузетно, ако клуб из става 1. овог члана Одлуке не уплати понуђени новчани 
износ у прописаном року и тиме изгуби право наступа у степену такмичења за који је 
поднео пунуду, Извршни одбор/Одбор за хитна питања надлежног територијалног 
фудбалског савеза, донеће одлуку о попуњавању слободног места у конкретној лиги, 
узимајући у обзир интерес несметаног одвијања конкретног фудбалског такмичења и 
интерес развоја фудбалског спорта у локалној самоуправи са чије је тероторије клуб за 
који се одлучи да би требало да попуни слободно место. 
 

Члан 4. 
 Све пропозиције такмичења фудбалских и футсал лига (мушкa и женскa) очев од 
такмичарске сезоне 2021/2022 биће усклађене са правилима из ове одлуке. 
 

Дужност усклађивања одговарајућих пропозиција такмичења почев од 
такмичарске сезоне 2021/2022 имају сви територијални фудбалски савези чланови ФСС 
који организују одговарајућа лигашка фудбалска и футсал такмичења на својој 
територији. 
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Члан 5. 
Поступак прикупљања понуда и доношење одлука o попуњавању спроводе 

органи надлежног територијалног фудбалског савеза.   
 
Накнаде које ће клубови уплаћивати за распоређивање у конкретну лигу биће 

уплаћиване на одговарајући рачун надлежног територијалног фудбалског савеза. 
 

Члан 6. 
 Извршни одбори територијалних фудбалских савеза (ФСРИС, ФСРЗС, ФСВ и ФСБ) 
имају право и дужност да својим одлукама, за такмичарску сезону 2020/2021, изврше 
попуну слободних места у Српским лигама (групама) и свим осталим нижим лигама за 
које су територијално надлежни, водећи рачуна о интересима развоја фудбалског 
спорта у Србији.  
 

Члан 7. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука o начину попуњавања 
слободних места у фудбалским и футсал лигама на нивоу ФС Србије (Службени лист ФС 
Србије "Фудбал", број 11/2020). 
 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 
листу ФС Србије "Фудбал". 
 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

     Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФС 

Србије „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС 

Србије (Службени лист ФС Србије "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни 

одбор ФС Србије на седници одржаној 16.06.2021. године донео је следећу 

 

О Д Л У К У 

О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА И 

НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊA 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу ФС Србије за 

првенства фудбалских лига почев од такмичарске сезоне 2021/2022.  и  питања са 

организацијом и начином рада такмичарских и дисциплинских органа којима је ФС 

Србије поверио вођење такмичења.  

Члан 2. 

 Првенства фудбалских такмичења у такмичарској сезони 2021/2022 на нивоу 

Републике Србије биће организована на следећи начин: 

• Супер лига        16  клубова 

• Прва лига „Србија“       16  клубова 

• Српска лига групе "Исток", “Запад“"Војводина"  

• и "Београд"         16 клубова 

• Фудбалске лиге млађих категорија 
(омладинска и кадетска)       16 

 клубова 

• Прва футсал лига        10  клубова 

• Друга футсал лига        12  клубова 

• Супер лига женског фудбала         8 клубова 

• Прва лига женског фудбала          10  клубова 

• Фудбалски куп Србије (мушкарци/жене) 
 

Члан 3. 

ФС Србије непосредно руководи овим такмичењима, с тим, што одређене 

послове у непосредном спровођењу ових такмичења може поверити другим органима  

(удружењима, савезима и др.).  
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Члан 4.  

 У такмичарској сезони  2021/2022.  у Супер лиги такмичиће се 16 клубова и то:  

-  14 (четрнаест)клубова који су се такмичили у Супер лиги у сезони 

2020/2021  

- 2 (два) клуба који су кроз такмичење у Првој лиги Србије (у даљем тексту: 
Прва лига) у сезони 2020/2021, остварили пласман у Супер лигу. 

Клубови из става 1. ове одлуке, да би учествовали у такмичењу Супер лиге, 

морају да имају лиценцу добијену од надлежних органа ФСС. 

 

Члан 5.  

 Првенство у Супер лиги одвија се у 30 кола и то у две фазе: јесењи  и пролећни 

део, у складу са утврђеним Календаром такмичења. Након одиграних 30 кола играју се 

утакмице плеј-офа и плеј-аута, а према распореду на табели. 

 Током трајања првенства сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, 

једну као домаћин, а другу као гост. 

Пропозицијама такмичења у Супер лиге детаљније ће се разрадити одредбе из 

ст. 1. и 2. овог члана.  

 

Члан 6. 

Најбоље пласирани клубови из такмичења  стичу право учествовања у 

такмичењима у организацији  УЕФА, уз услов да од надлежних органа ФС Србије добију 

лиценцу у складу са Правилником о лиценцирању клубова ФС Србије за такмичења у 

организацији УЕФА. 

 

     Члан 7. 

На крају такмичарске сезоне 2021/2022 у Супер лиги, 4 (четири) клуба који су 

остварили пласман од 13-тог до 16-тог места  прелазе у Прву лигу, а 2 (два) 

првопласирана клуба из Прве лиге прелазе у Супер лигу. 

У сезони 2022/2023 у Супер лиги ће се такмичити 14 (четрнаест) клубова. 

 

      Члан 8. 

 У такмичарској сезони 2021/2022 у Првој лиги  ће се такмичити 16 клубова, и то: 

-6 (шест) клубова која су заузела 20, 19, 18, 17, 16, и 15. место у такмичењу Супер 
лиге Србије, у такмичарској сезони 2020/2021.  
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- 8 (осам) клубова пласираних од трећег до десетог места на крају такмичарске 
сезоне 2020/2021 у такмичењу Прве лиге Србије. 

- 2 (два) клуба победника ”баража” за попуну Прве лиге Србије између клубова 
првака Српских лига, групе „Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“. 
 

Члан 9. 

Првенство у Првој лиги одвија се у 30 кола и то у две фазе: јесењи и пролећни 

део, у складу са утврђеним Календаром такмичења. Након одиграних 30 кола играју се 

утакмице плеј-офа и плеј-аута, а према распореду на табели. 

 Током трајања првенства сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, 

једну као домаћин, а другу као гост  

Пропозицијама такмичења у Прве лиге детаљније ће се разрадити одредбе из ст. 

1.и 2. овог члана.  

 

Члан 10. 

 На крају такмичарске сезоне 2021/2022. два (2) првопласирана клуба Прве лиге  

прелазe у Супер лигу, а из лиге испадају 6 (шест) клубoва који су у сезони 2021/2022 

остварили пласман од 11-ог до 16-ог места.  

 У такмичарској сезони 2022/2023 у Првој лиги ће се такмичити 16 (шеснаест) 

клубова, и то: 

- 8 (осам) клубова који су у такмичењу Прве лиге у сезони 2021/2022 
остварили пласман од 3-ег до 10-ог места, 

- 4 (четири) клуба који су у такмичењу Супер лиге у сезони 2021/2022 
остварили пласман од 13-тог до 16-ог места, 

- 4 (четири) клуба –  првака српских лига групе "Исток", "Запад", 
"Војводина" и "Београд" у сезони 2021/2022. 

  

      Члaн 11. 

 Пропозицијама такмичења у Супер и Првој лиги, посебно ће се разрадити 

одредбе из чл. 5, 9. и 10. ове одлуке. 
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      Члан 12. 

По завршетку такмичења Српске лиге у сезони 2021/2022, из српских лига 

испадају:  

- из Српске лиге "Запад" испада 3 (три) најслабије пласирана клуба и још онолико 

клубова колико се врати из Прве лиге,  

- из Српске лиге "Исток" испада  3 (три) најслабије пласирана клуба и још онолико 

клубова колико се врати из Прве лиге, 

- из Српске лиге "Војводина"  испадају 2 (два)  клуба и још онолико клубова 

колико се врати из Прве лиге, 

- из Српске лиге "Београд" испада 1 (један) клуб и још онолико клубова колико се 

врати из Прве лиге Србије. 

По завршетку такмичарске 2021/2022. обнављање лиге врши се на следећи 

начин:   

- у Прву лигу прелазе 4 (четири) првака српских лига "Исток", "Запад", 
"Војводина" и "Београд" 

У такмичарској сезони 2022/2023 у Српским лигама (у све четири групе) ће се 

такмичити по 16 (шеснаест) клубова. 

 

Члан 13. 

У Српску лигу "Исток" улазе првопласирани клубови зонских фудбалских лига 

"Исток",  "Запад", "Југ" и "Центар". 

 У Српску лигу "Запад" улазе првопласирани клубови зонских фудбалских лига 

"Западно-Моравска", "Шумадијско-Рашка",  "Колубарско-Мачванска" и "Подунавско-

Шумадијска". 

 У Српску лигу "Војводина" улазе првопласирани клубови покрајинских лига 

"Исток", "Север" и "Југ". 

 У Српску лигу "Београд" улазе два најбоље пласирана клуба из зонске лиге 

"Београд.  
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                                                        Члан 14. 

 У такмичарској сезони 2021/2022.године на територији ФС Србије, а на основу 

одлука извршних одбора територијлних фудбалских савеза, постојаће следеће зонске 

лиге: 

- на територији региона Западне Србије 4 (четири) лиге: 
"Западно-Моравска", "Шумадијско-Рашка"и "Колубарско-Мачванска" са 

по 14 клубова и "Подунавско-Шумадијска" са 16 клубова, 

- на територији региона Источне Србије 4 лиге: 
"Исток", "Запад", "Југ" и "Центар" са по 14 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 15. 

У Омладинској лиги Србије у сезони 2021/2022 такмичиће се 16 (шеснаест) 

клубова, и то: 

- 14 (четрнаест) клубова који су учествовали у такмичењу у сезони 
2020/2021 и остварили пласман од 1-ог до 14-ог места, 

- 2 (два) клуба-победника баража између првака омладинских лига 
фудбалских савеза региона "Источне" и "Западне" Србије, Фудбалског 
савеза Војводине и Фудбалског савеза Београда из сезоне 2020/2021. 

              На крају сезоне 2021/2022 из лиге испадају 4 (четири) последње пласирана клуба 

(од 13-ог до 16-ог места), а улазе 4 (четири) првака омладинских лига фудбалских савеза 

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

савеза Београда. 

У Кадетској лиги Србије у сезони 2021/2022 такмичиће се 16 (шеснаест) клубова, 

и то: 

- 14 (четрнаест) клубова који су учествовали у такмичењу у сезони 
2020/2021 и остварили пласман од 1-ог до 14-ог места, 

- 2 (два) клуба- победника баража између првака кадетских лига 
фудбалских савеза региона "Источне" и "Западне" Србије, Фудбалског 
савеза Војводине и Фудбалског савеза Београда из сезоне 2020/2021. 

На крају сезоне 2021/2022 из лига испадају 4 (четири) последње пласирана клуба 

(од 13-ог до 16-ог места), а улазе 4 (четири) првака кадетских лига фудбалских савеза 

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

савеза Београда. 
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     Члан 16. 

Такмичење у Пионирској лиги Србије у сезони 2021/2022 одвија се у 4 (четири) 

групе, односно у територијалним фудбалским савезима Војводине, Западне Србије, 

Источне Србије и Београда, који су надлежни да својим пропозицијама регулишу 

правила такмичења. Победници регионалних такмичења учествују на финалном 

турниру, кога организује ФС Србије. Извршни одбор ФС Србије донеће пропозиције 

финалног турнира за првака Србије у пионирској конкуренцији. 

 

             Члан 17. 

 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 18. 

 Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским а наставља се у 

окружним – подручним, покрајинским и регионалним фудбалским савезима и ФС 

Београда а завршава се одигравањем финалне утакмице за фудбалски Куп, а победник 

стиче права играња у  такмичењу УЕФА, уз услов да добије лиценцу од надлежних 

органа ФС Србије или УЕФА, а у складу са Правилником о лиценцирању клубова ФС 

Србије за такмичења у организацији УЕФА. 

 

Члан 19. 

 Завршни део такмичења за фудбалски Куп Србије одвија се према 

Пропозицијама такмичења које доноси Извршни одбор ФС Србије.  

 

Члан 20. 

 У такмичарској сезони 2023/2024 у такмичењу Супер лиге учествоваће 12 

(дванаест) клубова, а у такмичењу Прве лиге Србије учествоваће 16 (шеснаест) клубова. 

 Детаљи у вези такмичења из става 1.овог члана регулисаће се Одлуком о систему 

сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним органима за 

спровођење такмичења на нивоу ФС Србије пред почетак сезоне 2022/2023. 
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II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

 

Члан 21. 

Такмичарски и дисциплински органи, послове и задатке из своје надлежности 

врше на основу Статута ФС Србије, Правилника о фудбалским такмичењима, 

Дисциплинског правилника, Правилника о судијама и суђењу, пропозиција такмичења 

лига, Пропозиција такмичења за фудбалски Куп на територији ФС Србије, одлука 

надлежних органа  и других прописа ФС Србије и надлежних органа који регулишу ову 

материју.  

 

Члан 22. 

Овом Одлуком одређени послови у непосредном спровођењу такмичења 

поверавају се: 

• Удружењу  клубова Супер лиге и Прве лиге Србијe у вези такмичења тих лига. 

• Фудбалским савезима ФС Београда, ФС Војводине, ФС региона Источне Србије, 
ФС региона Западне Србије у вези такмичења својих Српских лига.  

 

Члан 23. 

Надлежни првостепени такмичарски органи су:  

• Директор Супер лиге 

• Комесар за такмичење Прве лиге  

• Такмичарска комисија ФСС, за такмичења у Купу, 

• комесари за такмичење Српске лиге групе "Исток", "Запад", "Војводина" и 
"Београд". 

• комесари за такмичење лига млађих категорија. 
Комесари за такмичење Српске лиге и њихови заменици бирају се одлуком 

извршних одбора територијалних фудбалских савеза, са   мандатом од 1 (једне) 

године, уз могућност поновног избора.  

 

Члан 24.  

Надлежни првостепени дисциплински органи су:  

• Дисциплинска комисија  ФС Србије 

• дисциплинске судије Српске лиге групе "Исток", "Запад" и "Војводина" и 
"Београд". 
Дисциплинске судије Српске лиге бирају се одлукама извршних одбора 

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

поновног избора.  
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Члан 25.  

 Надлежни судијски органи су: 

• Судијска комисија ФС Србије за Супер лигу,  Прву лигу, Куп, Прве лиге 
Футсала, Супер и Прве лиге за жене 

• Комесари за суђење за српске, зонске и ниже лиге, Друга лига Футсала и 
Друга лига за жене, који имају своје заменике  

• Комесари за суђење за лиге млађих категорија. 
Избор чланова Судијске комисије  врши Извршни одбор ФС Србије. 

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

поновног избора.  

 

Члан 26. 

За остваривање обавеза и задатака из своје надлежности такмичарски, 

дисциплински и судијски органи имају своје заменике који их замењују у случају њихове 

одсутности или спречености за обављање функција.  

 

Члан 27. 

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су: 

• Комисија за жалбе ФС Србије 

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

Члан 28.  

О захтевима за заштиту Правилника клубова Супер лиге и Прве лиге одлучује 

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

извршни одбор надлежног територијалног савеза.   

 

Члан 29. 

Инокосне такмичарске органе Супер лиге и Прве лиге бира Удружење клубова 

Супер лиге и Прве лиге Србија.  

 

Члан 30.  

Асоцијације клубова, фудбалски савези покрајина, региона и Београда из ове 

одлуке бирају комесаре за безбедност и њихове заменике који обављају послове које 

им повери Комесар за безбедност ФС Србије.  
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III - ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 31. 

 За такмичење Српске лиге, Омладинске, Кадетске, Пионирске (финални турнир), 

лиге женског фудбала и Футсал лиге,  Извршни одбор ФС Србије доноси пропозиције 

такмичења које не могу бити у супротности са Правилником о фудбалским 

такмичењима и општим актима ФС Србије. За такмичења у Супер и Првој лиги 

пропозицијама такмичења одређена питања могу се регулисати другачије у односу на 

одредбе Правилника о фудбалским такмичењима. 

 За ниже лиге пропозиције такмичења доноси надлежни орган територијалног 

савеза. 

 

Члан 32. 

 Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствено 

такмичење: распоред утакмица; одлагање утакмица; игралишта; одређивање 

игралишта и почетак утакмица; организација утакмица; право наступања и утврђивање 

идентитета; делегати; судије: забрану одигравања утакмица на одређеном терену или 

терену одређеног подручја; дисциплинске прекршаје; регистровање утакмица 

суспендованих клубова; жалбе: посебне рокове у жалбеном поступку; регистровање 

утакмица; утврђивање пласмана, лекарске прегледе, дресове (боје и бројеви): наступ са 

најбољим тимом; предавање утакмице без борбе; најмањи број играча; финансијске 

одредбе; награде; службени билтен; обнављање лиге, минимум услова за стручно-

педагошки рад и др. 

Члан 33. 

 Питања која нису уређена овом одлуком ближе се уређују у Правилнику о 

фудбалским такмичењима ФС Србије и одговарајућим упутствима и одлукама које 

доносе надлежни органи ФС Србије и одговарајући органи територијалних савеза. 

 

Члан 34. 

 Пропозицијама такмичења за куп утакмице уређују се услови за организовање и 

спровођење такмичења као сталног система које не могу бити у супротности са 

одредбама Правилника о фудбалским такмичењима а доноси их Извршни одбор ФС 

Србије и исти ће се примењивати на територији ФС Србије.  

 

Члан 35. 

 Клубови Супер лиге, Прве лиге, Српске и нижих фудбалских лига морају у 

потпуности испуњавати услове из  Правилника о стручном раду ФСС, Правилника о 

издавању дозвола за рад и статусу тренера, Правилника о безбедности и сигурности на 
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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.  

 

Члан 36. 

 Ниже степене такмичења од зонског – покрајинског уређиваће покрајински, 

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 процени надлежних територијалних савеза.  

 

Члан 37. 

 Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да издаје упутства и даје тумачења за 

примену ове одлуке. 

 

Члан 38. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФС Србије 

"Фудбал". 

          

 

                                                                                                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                            Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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На основу члана 48. и 62. став 4. Статута ФС Србије (Службени лист ФС Србије  

"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 4. Правилника о судијама и суђењу 

ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", варедни.бр. 3/2016, ванредни бр.10/2016,бр. 

32/2016, ванредни бр. 21/II/2017,  ванредни бр. 8/2018, ванредни бр.13/2018, бр. 

35/2018 и бр. 52/2018), Одбор за хитна питања ФС Србије, на седници одржаној 

16.06.2021. године донео је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

 За чланове Судијске комисије ФС Србије бирају се: 

 

1. Дејан ФИЛИПОВИЋ - председник - задужен за  делегирање судија Супер 
лиге и Прве лиге Србије; 
 

2. Бојан СТОЈАНОВИЋ – заменик; 
 

3. Ненад ЂОКИЋ- задужен за делегирање посматрача суђења у Супер лиги и 
Првој лиги Србије и анализа рада посматрача; 

 

4. Дејан САНТРАЧ – задужен за анализу и унапређење суђења у Супер лиги 
и Првој лиги Србије. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

листу ФС Србије "Фудбал". 

 

 

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                         Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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 Одбор за хитна питања ФС Србије, на основу члана 48. Статута ФС Србије  
(Службени лист ФС Србије  "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и Одлуке о систему 
сталних такмичења за првенство фудбалских лига и надлежним органима за 
спровођење такмичења на нивоу ФС Србије (Службени лист ФС Србије „Фудбал“, бр.  
13/2021), на седници одржаној 16.06.2021.године, донеo je 
 

  
П Р О П О З И Ц И Ј Е 

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ 
У ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2021/2022. 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 ФС Србије (у даљем тексту: ФСС). 
 
 Супер лига Србије је јединствена и броји 16 клубова. 
 
 У такмичењу за првенство Супер лиге Србије у фудбалу учествују следећи 
клубови: 
- 14 клубова који су заузели првих 14 места у Супер лиги Србије, у такмичарској сезони 
2020/2021. 
- 2 клуба који су заузели првa 2 (два) места у такмичењу Прве лиге „Србијa“ на крају 
такмичарске сезоне 2020/2021. 
 

Члан 2. 
 У такмичењу за првенство Супер лиге Србије не могу учествовати клубови који 
одлуком надлежних органа ФСС нису добили лиценцу за учествовање у такмичењу 
Супер лиге Србије у сезони 2021/2022. 
 
 Услови за издавање лиценце клубовима који учествују у такмичењу Супер лиге 
Србије регулишу се посебном прописима ФСС. 
 

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 играча у складу са 
прописима ФСС. 

• да испуњава све услове у вези са стручно-педагошким радом, односно бројем и 
стручним квалификацијама тренера, у складу са прописима ФСС. 
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Поред услова из става 1. овог члана, клуб мора да испуњава све услове из 
Правилника ФСС о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама.  

 
Члан 4. 

 Клубови који се такмиче у Првенству Супер лиге дужни су следеће: 

• 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 клубова 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 Првенства у јавности, 
водећи рачуна да на било који начин не штете угледу ФСС и Заједнице,    

• да уколико своје утакмице као домаћини играју на терену од вештачке траве, 
исти буде у складу са стандардима ФИФА у тој области и да за то поседују 
одговарајући сертификат, 

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

• да присуствују свим свечаностима и промотивним активностима које закаже 
Заједница. 

 
II - ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ 
 
      Члан 5. 
 
 У складу са одредбама члана 72. став 2. Статута ФСС, организацију 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 такмичења.   
 
 Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни 
су да се придржавају прописа у тој области и да се старају о успеху организације 
утакмице. 
 

Члан 6. 
 Изрази употребљени у овим Пропозицијама имају следеће значење: 
 
 „Економска права“ означавају свако били групно или појединачно економско 
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 
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без ограничења у свакој форми емитовања: телевизијски, радијски, безжично, жично, 
интернет), аудио-визуелна услуга такмичења Првенства Супер лиге; 
 „Маркетинг права“ означавају сва права на промоцију, оглашавање и тржишни 
наступ  Првенства Супер лиге и сва права на економско коришћење свих огласних 
могућности Првенства Супер лиге  укључујући, али не искључујући непоменуто као што 
су: огласне поруке-спонзорства, лиценсирање, продаја производа и пласман 
производа, издаваштво, клађење и други познати или у будућности ново откривене 
форме оглашавања и маркетиншког коришћења могућности првенства Супер лиге;  
 
 „Права на податке“ означавају права на економско искоришћавање статистике, 
резултата и свих осталих података у вези са Првенством Супер лиге;           
 

ФСС је искључиви власник економских права на Првенство Супер лиге.  
 
 Учествовањем у Првенству Супер лиге клуб је дужан да поштује економска права 
Првенства Супер лиге. Клуб има право на маркетиншко искоришћавање својих 
могућности на начин да не угрожава економска права ФСС и Заједнице. Свако 
коришћење економских права на Првенство Супер лиге од стране клуба мора да има 
претходну писану сагласност Заједнице и ФСС.  
 
      Члан 7. 
 Заједница може да предложи промену назива такмичења за Супер лигу, о чему 
одлуку доноси надлежни орган ФСС. 
 
 Заједница у назив такмичења може да укључи  назив главног спонзора 
такмичења Супер лиге или производ на који он укаже, без потребе да промени ове 
пропозиције.  
 
 На основу закљученог Уговора о насловном спонзорству са компанијом Линг лонг 
у сезони 2021/2022 званичан назив такмичења ће бити "Ling long tire Super liga Srbije" 
 
 Промене из става 2. овог члана могу се вршити пред почетак јесењег, односно 
пролећног дела такмичења. 
 

Члан 8. 
 Извршни одбор ФСС је дужан да током првенства, а према указаној потреби, као 
и на захтев клубова или предлог Директора такмичења, разматра питања у вези 
одвијања такмичења и регуларности и да по потреби предузима 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. 
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III - РАСПОРЕД 
 
      Члан 9. 
 Првенство Супер лиге одвија се у складу са Календаром такмичења. Календар 
такмичења доноси Извршни одбор ФСС, а распоред одигравања утакмица доноси 
Директор такмичења. 
 
 Такмичење у Супер лиги одржава се у терминима које одреди Директор 
такмичења. 
 
 Распоред одигравања утакмица утврђује Директор такмичења 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. 
 
 Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места или своје утакмице 
играју на истом стадиону, 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 клубова или 
своје утакмице играју на истом стадиону, 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 утакмице, Директор 
такмичења може да одлучи да се и такви термини користе за поједина првенствена 
кола. 
 

Члан 11. 
 Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу УЕФА могу се, 
на тражење клуба - учесника померити за један дан раније, односно дан касније, без 
сагласности другог клуба. Уколико се ради о два клуба учесника УЕФА такмичења, за 
одлагање је потребна сагласност другог клуба, с тим да је обавеза померања клубу 
уколико није протекло 72 часа од одигравања претходне утакмице, о чему одлуку 
доноси Директор такмичења. 
 
 У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Директор такмичења 
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 полувреме утакмице мора такође да почне у 
исто време.  
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 Првенствене утакмице које се играју у ноћним терминима, морају имати јачину 
осветљења од минимум 1.400 лукса. 
 
 Време почетка утакмица за свако коло утврђује Директор такмичења. 
 
 
IV - НЕОДИГРАВАЊЕ, ПРЕКИД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА 
 

Члан 12. 
 У случају више силе (рестрикција електричне енергије и сл.) клуб домаћин, који 
је пријавио ноћну утакмицу, дужан је да одмах по наступању више силе, обавести 
Директора такмичења и гостујући клуб. 
 
 У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених околности пре 
почетка утакмице, утакмица се може одложити, а одложена утакмица се ће се одиграти 
сутрадан, односно у другом термину који одреди Директор такмичења. 
 
 Ако је утакмица 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, преостало 
време утакмице одиграће се сутрадан или у другом термину који одреди Директор 
такмичења. Одлука о термину одигравања преосталог дела утакмице мора бити донета 
у року од два сата од одлуке судије о прекиду утакмице. Одлуку доноси Директор 
такмичења уз консултације са клубовима учесницима на утакмици. У случају спора 
Директор такмичења самостално може донети коначну одлуку и утврдити датум и 
време наставка прекинуте утакмице. 
 

У преосталом времену прекинуте утакмице која се игра наредног дана или у 
другом термину који је одредио Директор такмичења примењују се следећи принципи: 

  

• У записник утакмице могу бити унети само играчи који су били на терену у моменту 
прекида утакмице, са изузетком играча који су замењени током прекинуте утакмице 
и играча који због суспензије нису могли наступити на прекинутој утакмици. Играчи 
који су били у игри у тренутку када је утакмица прекинута не могу бити унети у 
записник као замена када се утакмица настави. 

• Било какве санкције изречене пре него што је утакмица прекинута остају важеће до 
краја утакмице. 

• Појединачне опомене (жути картони) изречени пре него што је утакмица прекинута 
не преносе се на било које друге утакмице пре него што се прекинута утакмица 
заврши. 

• Играчи који су искључени на прекинутој утакмици не могу бити замењени, а број 
играча у почетној постави остаје исти као што је био када је утакмица прекинута. 

• Играчи који су суспендовани на некој од утакмица одиграних после прекинуте 
утакмице, могу бити унети у записник на настављеној утакмици. 
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• Клубови могу направити број замена на које су само имали право у тренутку када је 
утакмица прекинута. 

• Прекинута утакмица се мора наставити на истом месту на којем је дошло до прекида 
(тј. слободног ударца, убацивања са аут линије, ударца из угла, итд.). Ако је меч 
прекинут током нормалног тока игре, извршиће се судијско спуштање лопте на месту 
где је утакмица прекинута у складу са правилима игре. 

 
 Изузетно, у случају нестанка електричне енергије судија утакмице је дужан да 
сачека најмање 30 минута након чега у консултацији са делегатом одлучује о наставку 
утакмице. 
 

Члан 13. 
 Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих разлога пре 
почетка или за време утакмице, а не ради се о случају "више силе", па судија одлучи да 
се утакмица не може играти или прекинута наставити, што мора бити констатовано у 
записнику, 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. Уколико је у питању 
пријатељска утакмица, клуб мора пустити играча у складу са правилима ФИФА, или 
сходно одлуци ФСС али због тога не може одлагати утакмице сем када је утакмица у 
званичном међународном календару. 
 
 Директор такмичења 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 уколико је болесно најмање 7 
стандардних играча (играчи који су одиграли 70% утакмица). Када Директор такмичења 
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.), 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. 

            У случају да поједини фудбалски клуб има играче оболеле од вируса КОВИД19 и 
да по том основу жели да одложи одигравање утакмице, такво одлагање неће бити 
дозвољено, већ ће у случају да клуб поседује 13 (тринаест) лиценцираних играча 
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способних за одигравање утакмице (од којих један мора бити голман), утакмица бити 
одиграна у заказаном термину.  

           У случају да клуб не поседује 13 (тринаест) лиценцираних играча способних за 
одигравање утакмице (од којих један мора бити голман), утакмица ће бити одложена и 
потом одиграна у накнадном термину, а клуб је дужан да као доказ за одлагање поднесе 
надлежним такмичарским органима медицинску документацију о броју играча 
заражених вирусом КОВИД19.  

           У случају да клуб поседује 13 (тринаест) лиценцираних играча способних за 
одигравање утакмице из става 2. овог члана, а одбије да са таквим саставом одигра 
утакмицу у заказаном термину, утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 
3:0 (пар-форфе) у корист противника.  

Члан 16. 
 Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Директор такмичења 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.  
 

У циљу заштите интегритета такмичења одложене утакмице у прелиминарној 
фази такмичења из првог дела сезоне морају се одиграти најкасније до почетка зимског 
прелазног рока, док се одложене утакмице у прелиминарној фази из другог дела сезоне 
морају одиграти најкасније пре одигравања последњег кола прелиминарне фазе.   

 
У случају изузетно лошег времена односно утицаја "више силе" и других 

непредвиђених околности Директор такмичења може донети одлуку да се једно или 
више кола из првог дела сезоне одигра у другом делу сезоне односно пре почетка 
другог дела сезоне. 
 

Члан 17. 
 Клуб који не наступи у новом термину утакмице, који одреди Директор 
такмичења, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се 
региструје по службеној дужности 3:0 (пар-форфе) у корист противника. Одлуку о 
регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) доноси, по службеној 
дужности Директор такмичења. 
 
 Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин утакмице сносиће последице 
предвиђене Дисциплинским правилником ФСС. 
 

Члан 18. 
 Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, укључујући 
и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, губи утакмицу са 3:0 (пар-форфе), 
уколико до прекида његов противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по 
службеној дужности Директор такмичења. 
 
 Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судије, нереда, 
недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искључени играч напусти 
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терен и др, а утврди се да је за прекид утакмице крив један од клубова учесника, 
утакмица ће се регистровати са 3:0 (пар-форфе) у корист противничког клуба уколико до 
прекида игре није постигнут бољи резултат. 
 

Члан 19. 
 У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, надлежан 
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и забранити му одигравање 
утакмица на том стадиону или подручју за време вођења поступка. 
 
 
V - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА 
 

Члан 20. 
 Такмичење у Супер лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: прелиминарна (30 
кола) и финална (7 кола). 
 
 За сваку одиграну утакмицу у такмичењу добијају се бодови у зависности од 
постигнутог резултата: 3 бода за победу; 1 бод за нерешени резултат; 0 бодова за 
изгубљену утакмицу 
  

a) Прелиминарна фаза 
 

Члан 21. 
 Сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, једну као домаћин, а другу 
као гост. 
 
 Успостављање табеле врши се према броју освојених бодова. 
 
 За успостављање табеле после појединих кола такмичења у току прелиминарне 
фазе у случају да исти број бодова постигну два или више клубова, примењују се 
следећи принципи:  

• већа гол разлика између постигнутих и примљених голова; 

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

Члан 22. 
 О редоследу клубова по завршетку прелиминарне фазе одлучују следећи 
принципи:  
 
 У такмичењима за Супер лигу распоред клубова у табели од 1. до 16. места после 
одиграних 30 кола прелиминарне фазе одређује се према броју освојених бодова. 
 
 У случају да после прелиминарне фазе два или више клубова имају исти број 
бодова, о заузетом месту одлучују: 
 
За два клуба: 

• број добијених бодова на утакмицама између та два клуба, 
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• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између 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“ после 
прелиминарне фазе, 

• ако је и даље исто стање - жреб који ће извршити Директор такмичења 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 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“ после 
прелиминарне фазе, 

• ако је и даље исто стање, извлачење (жреб) које ће извршити Директор 
такмичења на седници Извршног одбора Заједнице. 

  
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 клубови: 

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

• група „Б“  (Плеј аут): клубови од 9.-16. места после прелиминарне фазе. 
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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 завршетку прелиминарне 
фазе: 
        Група „А“ (Плеј оф):             Група „Б“ (Плеј аут): 
 31 коло: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8                31 коло: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15 
 32 коло: 4-1, 2-3, 6-7, 8-5   32 коло: 16-9, 13-12, 14-10, 15-11 
 33 коло: 1-3, 5-7, 2-4, 6-8    33 коло: 9-13, 12-16, 10-15, 11-14 
 34 коло: 7-1, 3-5, 8-2, 4-6   34 коло: 12-9, 10-11, 14-15, 16-13 
 35 коло: 1-5, 4-8, 2-7, 3-6   35 коло: 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 
 36 коло: 8-1, 5-4, 6-2, 7-3   36 коло: 15-9, 11-13, 16-10, 12-14 
 37 коло: 1-6, 2-5, 3-8, 4-7   37 коло: 9-11, 13-15, 10-12, 14-16 
 

Члан 25.  
 У такмичењу Супер лиге редослед клубова у коначној табели после одигране 
финалне фазе одређује се према броју освојених бодова уз назнаку, да најниже 
пласирани клуб из Плеј оф-а на крају сезоне не може да буде испод 8. места, док 
најбоље пласирани клуб из Плеј аут-а на крају сезоне не може да буде изнад 9. места. 
 

Члан 26. 
  У случају да на крају финалне фазе приликом утврђивање коначне табеле два 
или више клуба имају исти број бодова, о заузетом месту одлучују: 
 
За два клуба: 

• број остварених бодова у прелиминарној фази, 

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

• ако је исти број бодова - боља гол разлика на утакмицама између тих клубова, 
одиграним у прелиминарној фази,  

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима УЕФЕ, да се голови дати 
у гостима рачунају „двоструко,” - повољнија разлика између постигнутих и 
примљених голова на утакмицама између тих клубова, одиграним у 
прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим 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 бодова на првом и 
другом месту у табели такмичења за Супер лигу, или на месту које обезбеђује 
учешће у такмичењу УЕФА, а такође и клубови чији пласман одлучује о испадању, 
организује се баражна утакмица на неутралном терену, који одреди Заједница. У 
случају нерешен ог резултата у регуларном времену одиграће се продужеци 2 x 
15 минута, а у случају да и даље остане нерешен резултат судија ће пресудити 
извођење пенала према важећим прописима. 
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За више од два клуба: 

• број остварених бодова у прелиминарној фази, 

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

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и примљених 
голова на утакмицама између тих клубова одиграним у прелиминарној 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 Директор 
такмичења на седници Извршног одбора Заједнице. 

 
 Коначну табелу такмичења верификује Директор такмичења, а усваја Извршни 
одбор Заједнице.  
 
      Члан 27. 
 Клуб који освоји прво место у такмичењу Супер лиге осваја титулу Првака Србије,  
златне медаље (40) и репрезентује Србију у такмичењу УЕФА Лига Шампиона. 
 
 Клуб који освоји друго место у такмичењу Супер лиге репрезентује Србију у 
такмичењима УЕФА Лига Европе/УЕФА Лига Конференције. 
 
 Клуб који освоји треће место у такмичењу Супер лиге репрезентује Србију 
такмичењима УЕФА Лига Европе/ УЕФА Лига Конференције.  
 
 Клуб који освоји четврто место у такмичењу Супер лиге репрезентује Србију у 
такмичењима УЕФА Лига Европе/УЕФА Лига Конференције у ситуацији, када је 
првопласирани, другопласирани или трећепласирани клуб Супер лиге истовремени и 
освајач Куп-а Србије. 
 
                                                                      Члан 28. 
 Клуб стиче право учествовања у међународним такмичењима под условом да је 
добио лиценцу од надлежних органа ФСС складу са одредбама Правилника о 
лиценцирању клубова ФСС за такмичења у организацији УЕФА (Службени лист ФСС 
"Фудбал", број 22/2020). 
 
 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. 
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Члан 29. 
 Клубови, који на крају такмичења у Супер лиги освоје 13, 14, 15. и 16. место на 
табели, прелазе у Прву лигу Србије, у којој ће се такмичити у наредној сезони. 
 
 Уместо клуба Супер лиге Србије који није добио лиценцу, а остварио је спортски 
успех на основу којег је могао да учествује у Супер лиги Србије, право учешћа стиче 
следећи најбоље пласирани клуб Супер лиге који је добио лиценцу, с тим да 
поседњепласирани клуб због очувања спортског интереса такмичења обавезно испада 
из Супер лиге. 
 

Члан 30. 
 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 примену 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 или је елиминисан из такмичења у Супер лиги у 
току такмичарске сезоне решаваће се на следећи начин: 

• Уколико клуб иступи или буде елиминисан у току прелиминарне фазе сви 
постигнути резултати се бришу. 

• Уколико клуб иступи или буде елиминисан у току финалне фазе сви постигнути 
резултати у прелиминарној фази остају на снази а сви резултати из финалне фазе 
се бришу.  

 
Члан 31. 

 Суспендован тим, не може наступити на званичној утакмици све док траје 
суспензија. 
 
 Све утакмице за време суспензије изречене због неизвршавања правоснажних 
одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза насталих из такмичења 
предвиђених пропозицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар форфе) 
у корист противника. 
 
 Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због суспензије 
изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потребне за доношење 
коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регистровати све док се не донесе 
коначна одлука. По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице према 
распореду такмичарског органа. 
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Члан 32. 
 Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) место (места) у 
Супер лиги због одустајања клуба (клубова), одлуку о попуњавању слободног 
(слободних) места у Супер лиги доноси посебном одлуком Извршни одбор ФСС, водећи 
рачуна о интересима развоја фудбалског спорта у Србији, с тим да поседњепласирани 
клуб због очувања спортског интереса такмичења обавезно испада из Супер лиге.  
 

Члан 33. 
 Заједница на крају сваке сезоне уручује посебна признања за остварене спортске 
резултате и то: 
 
 Клуб који освоји  прво место у такмичењу за Супер лиге добија пехар који је 
установила Заједница, који се уручује прваку и који остаје у трајном власништву клуба. 
Такође клубу се уручује и прелазни прехар ФСС који у клубу остаје током једне сезоне. 
Клуб је обавезан да чува прелазни пехар ФСС и одговоран у случају његовог уништења 
или оштећења. Клуб мора да врати трофеј у неоштећеном стању Заједници најкасније 
14 дана пре последњег кола такмичења у Супер лиги. 
 

Члан 34. 
 Пехар се клубу-прваку предаје на утакмици по избору клуба уз консултације са 
Заједницом, 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, а најраније у претпоследењем колу такмичења. 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. 
 

Члан 35. 
 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 одреди Заједница. 
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VI - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Члан 36. 
 Клубови су дужни да се приликом организације утакмица придржавају важећих 
фудбалских прописа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједнице. 
 
 Утакмице организују клубови домаћини. Клубови учесници на утакмици сносе 
трошкове организације утакмице и доласка на утакмицу у редовном термину или ако је 
иста одложена или прекинута.  

 
Члан 37. 

 Утакмице у такмичењу  Супер лиге могу се играти само на стадионима који имају 
дозволу од стране надлежних органа ФСС за такмичење у Супер лиги. Клуб је у 
потпуности одговоран за припрему стадиона за првенствене утакмице. Клуб, који није 
испунио ту обавезу и чијом кривицом није дошло до одигравања утакмице због 
неусловности стадиона, сноси одговарајуће последице предвиђене прописима ФСС и 
покрива противничком клубу све трошкове везане за долазак на неодиграну утакмицу. 
 
 Клубови су одговорни за понашање својих играча, представника, чланова,  
навијача и других лица који имају било коју функцију на утакмици са њихове стране. 
 

Члан 38. 
 За утакмице у такмичењу Супер лиге које су проглашене као утакмице тзв. 
„високог ризика“, обавезно је одржавање састанка на коме ће се разматрати 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 комесари за безбедност ФСС и 
Заједнице, представници полиције, ватрогасне службе, медицинске службе и директор 
стадиона.  
 
 Основна сврха састанка је да се размене све информације које могу бити од 
користи за успешно организовање утакмице и да 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 насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама и Правилник о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама ФСС. 
 

Члан 39. 
 Клуб домаћин организатор утакмице дужан је да обезбеди да у ложама на 
стадиону а посебно у ВИП ложи дозволи улазак само адекватно одевеним лицима и 
може забранити улазак лицима која нису пристојно одевена, као и да понашање 
присутних лица буде културно и у складу са спортским и фер плеј принципима. Клубови 
су одговорни за понашање својих представника у ложама стадиона. Свако кршење ове 
одредбе повлачи дисциплинску одговорност клуба. 
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Члан 40. 
 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 41. 
 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 терена. 
 
 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 42. 
 Фудбалске утакмице не могу да се одигравају на стадионима који су затворени 
или суспендовани на основу одлуке надлежних органа ФСС и Заједнице.  
 

Члан 43. 
 По утврђивању термина утакмица домаћини су обавезни да неодложно, а 
најкасније у року 7 (седам) дана пре утакмице доставе супротној страни и 
администрацији Заједнице информацију о бојама дресова, у којима ће њихова екипа да 
наступи.  
 
 Утакмице морају да се одигравају у термину и у време које одреди Директор 
такмичења изузев термина који произилазе из прописа ФИФА и термина који 
произилазе из прописа УЕФА. 
 
 Директор такмичења 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 такмичења може да одреди одигравање утакмица Супер лиге у истом 
термину и у исто време. 
 

Члан 44. 
 Клубу који одбије да одигра утакмицу термину који је одредио Директор 
такмичења или не спроведе све потребне мере за њено одигравање биће умањена 
накнада коју остварује од ФСС или Заједнице за износ од 1.000.000 динара. Независно 
од горњег, надлежни органи ФСС или Заједнице покрећу дисциплински поступак и могу 
одредити и друге казне, предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.  
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Члан 45. 

 Клубови су дужни да буду на стадиону најкасније 75 минута пре почетка 
утакмице. 
 
 Клубови су дужни да се стриктно придржавају сатнице почетка утакмице и 
наставка утакмице после полувремена. 
 

Члан 46. 
 За време одигравања првенствених утакмица  поред терена у заштитним 
кабинама поред 11 (једанаест) резервних играча, седе и 6 (службених лица), од којих 
један мора бити лекар, и то: 
а) лиценцирани представник клуба, 
б) лиценцирани тренер; 
ц) лиценцирани помоћни тренер (2) у спортској опреми са амблемом свог клуба; 
д) лекар клуба 
е) физиотерапеут-масер у спортској опреми са видљивим амблемом клуба. 
Непоштовање ових одредби и одсуство неког од наведених лица повлачи примену 
Дисциплинског правилника ФСС. 
 
 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 тренер. 
 
 Пушење, укључујући и електронске цигарете, техничкој зони је забрањено и 
значи кршење ових пропозиција. 
 

Члан 47. 
 Екипе клубова могу да воде само тренери који имају важећу тренерску УЕФА/ФСС 
„ПРО“ диплому/лиценцу у складу са посебним прописима ФСС о тренерским 
лиценцама. Нарушавање наведене одредбе повлачи примену дисциплинских казни 
дефинисаних посебним прописима ФСС. 
 
 Екипе клубова не могу водити тренери који се налазе по било каквом казном 
суспензије изреченом од стране надлежних органа ФСС или Заједнице. Суспендовани 
тренер пре, за време и по 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 комуницирати са члановима стручног штаба свог тима 
и играчима. Кршење ове одредбе подлеже казни у складу са Дисциплинским 
правилником ФСС. 
 

Члан 48. 
 Пре почетка утакмице након изласка на терен играчи оба тима поздрављају се са 
судијама и међусобно, стиском руке после завршетка процедуре приказивања тимова. 
Гостујућа екипа поздравља се најпре са судијама, а после, пролазећи уздуж поздравља 
се са играчима тима домаћина. По завршетку процедуре судије одлазе на своја места. 
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Члан 49. 
 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 загревању може да учествује само један од тренера, 
уколико је уписан за записник утакмице. Такође на наведеном састанку између судија и 
капитена утврђују се и боје дресова голмана екипа као и остали детаљи. 
  

Члан 50. 
 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 51. 
 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. 
 
 За одржавање реда и безбедности на објекту пре, за време и после утакмице 
одговоран је клуб домаћин. Клуб који организује утакмицу обавезан је до створи 
безбедне услове на стадиону и на игралишту. 
 

Члан 52. 
 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 антидопинг 
контролу играча, 

• обезбеди специјално издвојена места  за руководство тимова и резервних 
играча, 

• обезбеди одговарајуће услове за пренос који треба да врше субјекти који имају 
лиценцу главног емитера, укључујући техничко - продукцијске услове 
дефинисане посебним уговором између Заједнице и субјекта који има лиценцу 
главног емитера, 

• обезбеди издвојени сектор за представнике медија у који могу ући само 
новинари са уредно издатим акредитацијама и омогући им коришћење 
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средстава комуникације, у првом реду интернет конекцију (бежични или 
кабловски). 

 
Члан 53. 

  Клубови се обавезују да: 

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

• да строго воде рачуна о забрани употребе пиротехничких средстава, ласера и 
других светлосних апарата, забрани истицања застава и транспарената 
увредљивог и недозвољеног садржаја као и да настоје да спрече вулгарне узвике 
са трибина, 

• да званични спикер на стадиону има спремњен текст у случају предузимања 
мера предвиђених у Упутству за „три корака“. 

 
Члан 54. 

 За сва додатна збивања и свечаности планирана пре утакмице, у полувремену 
или после утакмице, као и за коришћење амблема, парола и транспарента пре 
утакмице, у полувремену или после утакмице, сваки пут је неопходно добијање 
сагласности Директора такмичења и делегата утакмице. 
 

Члан 55. 
 Часовници на стадионима који мере време утакмице могу да се користе под 
условом да се заустављају на 45 и 90 минута. 
 

Члан 56. 
 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 великом екрану 
унутар стадиона, под условом да клуб домаћин обезбеди да такав снимак може 
емитовати саамо ако је лопта ван игре или током паузе између два полувремена, као и 
да то не 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, ставу 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. 
 

Члан 57. 
 Клуб-домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди лекарску 
службу и кола за хитне лекарске интервенције, која морају да буду на стадиону 
најкасније на 45 минута пре почетка утакмице, тј. пре почетка загревања екипа.  
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Гостујући клуб мора имати присутног лекара на утакмици.  
 
 Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске интервенције 
нису на стадиону до почетка утакмице, та утакмица се неће одиграти, а све последице 
због неодигравања утакмице сноси клуб-домаћин. 
 

Члан 58. 
 У случају потребе Директор такмичења координира са комесарима за 
безбедност и Делегатом утакмице рад на организацији и реду на стадионима. 
 
 
 
VII - ЗАПИСНИК 

Члан 59. 
 За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о одиграној 
утакмици према обрасцу који утврђује ФСС, а који је доступан преко информационог 
система КОМЕТ који представља званичну платформу за израду записника и извештаја 
са утакмице. 

 
Члан 60.  

 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, као и лиценце тренера, лекара, физиотерапеута 
и представника клуба, без којих именована 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 
информациони систем КОМЕТ 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 такмичења ће 
извршити исправку по службеној дужности или на захтев заинтересованих страна. 
 
 Директор такмичења доноси ближе Упутство о попуњавању записника утакмице 
и извештава делегата. 
 
 
VIII - ИГРАЧИ И ПРАВО НАСТУПА 
 
      Члан 61. 
 Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навршили 17 
година живота и који су стекли право наступа на првенственим утакмицама, под 
условом да су лиценцирани за ту такмичарску годину путем информационог система 
КОМЕТ. 
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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 сениорски тим. Потврда - одобрење специјалне лекарске комисије мора 
бити унето у информациони систем КОМЕТ.  
 

Члан 62. 
 Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање седам играча.  
 
 Ако један тим, за време игре, остане са мање од седам играча, судија је дужан да 
игру прекине. Уколико тим није у могућности да у року од пет минута наступи са 
минималним бројем играча, судија је, такође, дужан да трајно прекине утакмицу. У 
случају трајног прекида тим који остане са мање од 7 играча губи утакмицу са 3:0 (пар-
форфе), уколико до прекида његов противник није постигао бољи резултат. 
 

Члан 63. 
 Да би могли да учествују у такмичењу за Супер лигу играчи морају да добију 
дозволу Заједнице односно да клуб за који наступају изврши њихово лиценцирање. 
 
 Играчи који немају закључен Професионални уговор са клубом за који су 
регистровани не могу бити лиценцирани на листу А и наступати у такмичењу Супер лиге 
Србије. 
 
 Играчи се лиценцирају на начин што се у информациони систем КОМЕТ врши 
унос играча на А или Б листу лиценцираних играча. 
 
 Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 30 (тридесет) играча који са 
клубом морају имати закључен Професионални уговор, током трајања текуће сезоне 
такмичења у Супер лиги. 
  
 Сваки клуб на Б листу без ограничења у броју, лиценцира играче који на дан 
01.01. нису навршили 19 година, у календарској години у којој почиње такмичарска 
сезона. 
 
 Сваки клуб је одговоран за уношење играча на А и Б листе кроз информациони 
систем КОМЕТ. Сви играчи који се налазе на А и Б листама морају бити регистровани у 
складу са Правилником о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС. 
 
 Клуб сноси све последице према прописима ФСС за играче који се налазе на 
листи А и Б а немају дозволу за играње или наступ из других разлога. 
 
 Одлуку о дозволи за играча доноси Заједница, а у спорним случајевима после 
добијања мишљења одговарајућих тела ФСС за сваки конкретан случај. 
 

Члан 64. 
 Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају званично држављанство 
Републике Србије) и то у сезони 2021/2022 четворица страних играча, по клубу на једној 
утакмици који се уносе у записник-протокол. 
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Фудбалски клубови који учествују у такмичењу Супер лиге Србије обавезни су да 

почну утакмицу са најмање једним домаћим играчем (држављанином Републике 
Србије) који је рођен дана 1.1.2000. године и млађи.   

 
Уколико се за време утакмице врши замена домаћег играча узраста до 21 године,  

уместо њега у игру може ући само домаћи играч узраста до 21 године, што значи да 
током целог трајања утакмице у игри мора бити најмање један домаћи играч узраста до 
21 године.  

 
 

Члан 65. 
 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 онемогућава 
играње најмање до краја текуће полусезоне играча који је већ био пријављен на 
листу А. 

• случај прекида уговора са играчем и исписивање играча из чланства клуба. 
 За  случајеве из става 1. овог члана клуб мора да достави Заједници: за случај 
повреде или болести медицинску документацију (потврду) о повреди или болести 
играча која обавезно садржи период који је потребан за опоравак од повреде или 
болести; за случај прекида уговора са играчем и исписивања играча из чланства клуба 
доказ о прекиду уговора и исписницу. 
 

Члан 66. 
 Играчи који учествују у такмичењу Супер лиге морају да прођу лекарски преглед 
ради утврђивања способности за игру и морају бити оглашени за способне. Клуб је 
дужан да приликом уноса А и Б листе за лиценцирање у информациони систем КОМЕТ 
унесе и потврду о извршеном лекарском прегледу за играче који се налазе на 
наведеним листама оверену од стране медицинске установе и лекара који је извршио 
преглед.  
 
 Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 (четири) 
месеца за играче млађе од 17 година. 
 
 Лекарски преглед играча мора бити унесен у информациони систем КОМЕТ.  
 
 Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекарски преглед 
у одређеном временском року, или коме је од стране лекара забрањено играње, или се 
налази на боловању, као и играч коме лекарски преглед није унет у информациони 
систем КОМЕТ или Заједници и делегату утакмице није стављена на увид званична 
потврда о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на јавној утакмици и 
делегат утакмице ће таквом играчу забранити наступ сагласно члану 45. Правилника о 
фудбалским такмичењима. 
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Члан 67. 
 На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под 
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених јавних 
опомена. 
 
 Клубови који учествују у Супер лиги имају право да замене три играча током 
целог периода трајања утакмице. Свака промена играча може да се изврши само 
једанпут у току утакмице, по претходном пријављивању замене судији и обављању 
формалности везаних са уписивање у записник имена и презимена нових играча који су 
ушли у игру. 
 
IX – ОПОМЕНЕ 
 
      Члан 68. 
 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.) - забрана играње на 
1 утакмици. 

 Ако током једне утакмице Супер лиге најмање пет играча једне екипе клуба 
добије опомене (жути картон) или буду искључени из игре (црвени картон), клуб ће бити 
аутоматски кажњен финансијском казном у складу са Дисциплинским правилником 
ФСС. 
 
 Опомене се посебно рачунају у такмичењу за Супер лигу, а посебно за друге 
такмичарске лиге и Куп Србије. 
 
 Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону.  
 

Члан 69. 
 У случају да играч клуба који учествује у другим домаћим и страним 
такмичењима пређе у клуб Супер лиге, опомене изречене у тим такмичењима се не 
преносе у такмичењу Супер лиге, сем евентуалних суспензија изречених од стране 
надлежних органа и казни забрана играња (црвени картони).  
 
 На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под 
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених јавних 
опомена.  
 

Члан 70. 
 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 71. 
 Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен због 
добијања друге опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а  опомене 
се не евидентирају.  
 

Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп утакмице играч није 
издржао ако је његов тим утакмицу предао без борбе (пар форфе).  
 

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (пар форфе) или је утакмица 
поништена и одређено њено поновно одигравање, издржао је аутоматску казну 
забране играња једне првенствене или куп утакмице.  
 

Члан 72. 
 Сваки клуб је у потпуности одговоран за права својих играча на игру као и за 
евиденцију жутих и црвених картона. 
 
 Мандатне казне за изречене опомене на утакмицама Супер лиге наплаћује 
Заједница на крају првог дела сезоне као и на крају сезоне. 
 
 
 
X -  ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ 
 

Члан 73. 
 За сваку првенствену утакмицу Директор такмичења одређује делегата који 
заступа руководство ФСС и има врховни надзор на утакмици, оцењује укупну 
организацију утакмице, рад свих службених лица и одлучује о спровођењу мера за 
несеметано одигравање утакмице. 
 
 Делегат је дужан да дође на стадион на коме се одиграва утакмица 90 минута 
пре почетка утакмице, а за утакмице високог ризика 120 минута пре почетка утакмице. 
 

Члан 74. 
 Клуб домаћин је дужан да делегату обезбеди најбоље место у ВИП ложи или 
кабини поред терена одакле ће делегат посматрати утакмицу. 

 
Члан 75. 

 Делегат је обавезан да комплетан извештај са утакмице сачини најкасније у року 
од 24 часа од завршетка утакмице са комплетном пратећом документацијом путем 
информационог система КОМЕТ. 
 
 Делегат је такође дужан да попуни образац фер-плеја. 
 
 Уколико је потребно, Директор такмичења може да затражи додатне писмене 
извештаје службених лица. 
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 Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити 4. (четврти) 
судија утакмице. 
 

Члан 76. 
 Извршни одбор ФСС доноси Упутство о дужностима и правима делегата. 
 
 
XI – СУДИЈЕ 
 

Члан 77. 
 За све утакмице, судије одређује Судијска комисија ФСС. 
 
 Судија је обавезан да дође на стадион 90 минута пре почетка утакмице и 
успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лицима на утакмици. 
 
 Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листи судија за 
суђење утакмица Супер лиге или судије које одреди Судијска комисија ФСС. 
 

Члан 78. 
 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 79. 
 Судија заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед терена 
за игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби захтева да се исте отклоне до 
почетка утакмице. 
 
 Судија је дужан да путем информационог система КОМЕТ у записник о одиграној 
утакмици унесе све неопходне информације са утакмице (резултат, стрелце, изречене 
опомене итд..) и све остале евентуалне примедбе и да записник верификује најкасније 
у року од 15 минута од завршетка утакмице. 
 
  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 делегата ради саслушања и 
давања изјава. 
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Члан 80. 
 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. 
 

Члан 81. 
 На утакмицама у такмичењу Супер лиге употребљаваће се VAR (Video Assistant 
Reeferee) технологија, а у складу са одобрењем и одлукама IFAB-a (Међународног 
фудбалског Борда). 
 На свим утакмицама где се користи VAR технологија клуб домаћин је дужан да 
обезбеди услове који су наведени у Правилнику о лиценцирању клубова ФСС за 
такмичење у Супер лиги (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни број 2/2016, 1/2018, 
6/2019, бр. 20/2020 и 2/2021).  
 

Члан 82. 
 У случају да током одигравања утакмице дође до отказивања VAR технологије из 
било којих разлога (нестанак електричне енергије, технички проблеми и сл.), утакмица 
се неће прекидати, односно прекид функционисања VAR система неће утицати на даљи 
ток утакмице. 
XII - ЖАЛБЕ 
 

Члан 83. 
 Жалбе на утакмице подносе се Директору лиге, који их решава у првом степену. 
 
 Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од дана 
одигравања утакмице, са образложењем у два 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 празник, 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 недовољно 
таксиране жалбе, неће се узимати у поступак, већ ће бити одбачене, а утакмица ће бити 
регистрована постигнутим резултатом. 
 
 При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум поштанског жига 
препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непосредној предаји жалбе. 
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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 такмичења подноси се Комисији за жалбе којој је 
Извршни одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: другостепени такмичарски 
орган). 
 
 Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 
 
 Изузетно за утакмице последња два кола, рок за улагање жалби се скраћује и то 
у првом степену на 24 часа по одиграној утакмици и другом степену на 24 часа по 
пријему првостепене одлуке. 
 
 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 претходног 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 регистрацију 
утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се региструје 
постигнутим резултатом. 
 
 Одигране утакмице региструје Директор такмичења, 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 извршења те одлуке. Једном 
регистрована утакмица не може бити поништена од стране Директора такмичења, 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. 
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XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ 
 

Члан 88. 
 О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, 
функционери, судије, стручни и технички руководиоци у овом такмичењу, одлучује 
Дисциплинска комисија ФСС.  
 
 
XV - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 89. 
 Приходе са првенствених утакмица Супер лиге убирају клубови-домаћини. 

 
 

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 минимум 5% од 
укупног капацитета стадиона у посебном сектору. 
 
 Цене улазница морају бити исте за навијаче домаћег и гостујућег тима. Уколико 
је улаз на стадион бесплатан односи се и на гостујуће навијаче. 
 
  Уколико клуб домаћин одлучи да дозволи гледаоцима бесплатан улазак на 
стадион за поједину утакмицу, у том случају и даље постоји обавеза штампања улазница 
са свим неопходним подацима које улазнице уобичајено садрже и преузимања истих 
на благајнама стадиона. 
 
 Непоштовање одредби наведених у овом члану повлачи 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, посматрачу суђења, специјалном контролору за безбедност 
такође преко Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије.  
 

 Сви доприноси и трошкови из ових Пропозиција плаћају се судијама, посматрачу 
суђења, делегату и специјалном контролору за безбедност након достављања 
комплетне финансијске документације Заједници. 
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XVI - ТВ ПРЕНОСИ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 92. 
 Утакмице у такмичењу клубова Супер лиге могу се директно (непосредно) 
преносити путем телевизије на основу уговора Заједнице или ФСС, спонзора и 
телевизије. 
 
 Директор такмичења усклађује и прави распоред ТВ преноса у договору са 
субјектом који има лиценцу главног емитера. 
 
 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 или ФСС 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. 
 
 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 - ПРАВА СПОНЗОРА ТАКМИЧЕЊА И ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА 

 
Члан 93. 

 Насловни и други спонзори такмичења у Супер лиги Србије за време одигравања 
утакмица на располагању имају маркетинг права која су уговорена посебним уговорима 
који су закључили са Заједницом или ФСС. 
 
 Клубови учесници у такмичењу Супер лиге Србије имају обавезу истицања и 
рекламирања спонзора такмичења и Заједнице у складу са обавезама које проистичу из 
закључених уговора са спонзорима које је закључила Заједница или ФСС. 
 

Члан 94. 
 Одлуком Скупштине Заједнице о утврђивању маркетинг простора Заједнице на 
стадионима клубова учесника Супер лиге Србије за време одигравања утакмица 
предвиђен је маркетинг простор од 15% који припада Заједници, који је подељен у три 
сегмента: фиксне позиције на терену, мобилне позиције на терену, позиције ван терена. 
 

Клубови су дужни да поштују и омогуће постављање реклама на стадионима за 
време одигравања утакмица Супер лиге Србије и то:  
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Фиксне позиције на терену 
 

Једна централна фиксна позиција величине 6x1 метар на којој се налази лого 
Супер лиге у који је имплементиран лого насловног спонзора лиге у првом реду реклама 
уз уздужну аут линију у правцу центра терена. На стадионима који имају постављене лед 
банере око терена централна позиција може бити замењена временом у трајању од 5 
минута за емитовање логоа спонзорима на ЛЕД банерима.  
 

Две фиксне гол позиције иза голова величине 3x1 метар иза сваког гола по једна 
намењене за постављање логоа партнер спонзора лиге. 
 

Четири фиксне корнер коцке величине 1x1 метар за постављање логоа 
насловног, партнер и осталих техничких спонзора лиге. 
 
Мобилне позиције на терену  
 

Постоље за лопту са ког судија узима лопту приликом изласка играча на терен. 
 

Налепница на семафору за измене играча који користи судија утакмице 
приликом измена играча са логоом насловног спонзора лиге. 

Капија за излаз на терен испод које пролазе судије и играчи приликом изласка на 
терен. 
  
Позиције ван терена 
 

Шест позиција за налепницу равномерно распоређених на прес зиду у прес сали 
испред кога се одржавају званичне конференције за медије пре почетка и након 
завршетка утакмица Супер лиге на којима је истакнут лого Супер лиге са 
имплементираним логом насловног спонзора лиге. 
 

Једна позиција на горњем делу десног рукава дреса сваког играча за налепницу 
на којој је истакнут лого Супер лиге са имплементираним логом насловног спонзора 
лиге. 
 

Члан 95. 
 Графичка решења као и трошкове израде и постављања свих рекламних решења 
сносиће Заједница, а клубови су дужни да обезбеде несметан приступ стадионима за 
постављање истих. 
 
 Заједница је дужна да клубовима благовремено достави видео анимацију за лед 
банере, графичко решење за налепнице на прес зиду, и пресликаче за дресове, а 
обавеза клубова је да исте аплицирају на за то предвиђеним местима.  
 
 За време утакмица Супер лиге Србије на захтев спонзора Заједнице клубови су 
дужни да обезбеде несметане маркетиншке активности спонзора на трибинама 
стадиона у смислу поделе флајера, лифлета, промо производа спонзора Заједнице. 
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 Клубови су дужни да за потребе спонзора Заједнице обезбеде 40 улазница за 
централна места на западној трибини стадиона као и 5 улазница за ВИП ложу за сваку 
утакмицу у Супер лиги Србије коју клуб игра као домаћин. 
 
 За потребе Заједнице сваки клуб је дужан да пре почетка сезоне Заједници 
достави пет званичних дресова у којима ће наступати у текућој сезони. 
 
 Приликом изласка на терен играча и судија пред сваку утакмицу Супер лиге 
Србије када се организује пратња играчима коју чине дечаци и девојчице Заједници 
припада три места за опредељивање дечака и девојчица за пратњу играчима. 
 
 У случају непоштовања маркетинг простора Заједнице и не испуњавања 
наведених обавеза од стране клубова, ометања или спречавања истицања реклама 
спонзора Заједнице, клуб ће бити новчано кажњен умањањем прихода који остварује 
од Заједнице и ФСС по основу маркетинг и ТВ права и против клуба ће бити покренут 
дисциплински поступак пред надлежним дисциплинским органима ФСС због 
непоштовања ових одредби Пропозиција. 
 
XVIII – МЕДИЈИ 
 

Члан 96. 
 Представник Заједнице или главног емитера у договору са организатором 
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 утакмице. Није дозвољена присуство 
камера у тунелима и свлачионицама играча, изузев субјеката који за то имају дозволу 
Заједнице. 
 
 Само одређени број фоторепортера, оператера камера и екипе телевизијске 
продукције може да ради у зони између терена и места за гледаоце – при том сви морају 
да имају ознаке у складу са инструкцијама Заједнице као и акредитацију за приступ 
терену. 
 
 Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве бројеве црне 
боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са предње и задње стране 
преко одела за време утакмице. 
 
 Приликом давања изјава на местима које је одредила Заједница као и приликом 
конференције за штампу у позадини увек морају да се виде искључиво спонзорски 
панои. 
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Члан 97. 
 Најкасније 20 минута по завршетку утакмице одржава се конференција за 
медије. Главни тренери сваког тима обавезни су да учествују на конференцији. Домаћин 
утакмице одговоран је за адекватно припремање техничке инфраструктуре неопходне 
за обављање конференције за медије.  
 

Тренер који је искључен на утакмици не може бити присутан на званичној 
конференцији за медије након њеног завршетка. 

 
 По завршетку утакмице само акредитовани представници медија овлашћени су 
да узимају изјаве у микс зони, која мора да се налази између свлачионица играча и 
изласка за аутобус. Ова зона мора да буде доступна искључиво тренерима, играчима 
као и представницима медија и мора да омогући комфорно давање изјава. 
 

Члан 98. 
 Акредитације за новинаре као и сниматеље на утакмици издаје клуб домаћин. 
Заједница је такође овлашћена да врши акредитацију представника медија за целу 
сезону у складу са посебно потписаним споразумима са удружењима новинара. 
 
 Клуб домаћин утакмице је дужан да обезбеди и строго контролише улазак и 
присуство у новинарским ложама само акредитованим новинарима. Свако присуство 
лица која нису акредитована повлачи дисциплинску одговорност клуба домаћина. 
 

Члан 99. 
 Ниједан представник штампе или радија није овлашћен да се задржава у зони 
између терена за игру и трибина на стадиону. Ограничен и адекватно обележен број 
фоторепортера као и ТВ екипе може да буде на терену, али само и искључиво у зони 
коју је за то одредила Заједница или клуб домаћин утакмице.  
 
 Ниједно лице које се налази на поред терена за игру не може да заклања било 
које рекламне материјале, а посебно не може да се налази испред првог реда реклама.  
 
 Фоторепортери могу да промене место само током прекида утакмице. 
 

Члан 100. 
 Акредитације за интернет редакције могу да буду одобрене само под условом, 
да представници тих редакције не приказују уживо звучне материјале и/или визуалне 
(ово се такође односи на конференцију за медије 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 
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телевизијском, радио или интернет репортеру, а такође и неовлашћеним телевизијским 
и радио станицама и другим неакредитованим представницима медија. 
 

Члан 101. 
 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; 

• представници медија не треба ни на који начин да смањују видљивост 
гледалаца. Телевизијске камере и апарати не треба да снимају гледаоце на начин 
који би их иритирао; 

• 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 представника других 
редакција; 

• представници медија морају да носе адекватне ознаке и не смеју имати било 
какве амблеме, шалове, мајице, који би асоцирали на симпатије према једном 
од тимова који учествују на такмичењима које организује Заједница. 

 
 У случају кршења одредби из става 1. овог члана од стране појединих 
представника медија, Заједница може донети одлуку о одузимању акредитације. 
 
 
XIX - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 102. 
 Утакмице у такмичењу Супер лиге могу се играти на стадионима који у свему 
одговарају Правилима фудбалске игре и који испуњавају инфраструктурне критеријуме 
из Правилника о лиценцирању клубова за такмичење у Супер лиги Србије. 
 
 Уколико у току такмичења наступе околности због којих клуб не може играти 
утакмице на свом стадиону, може уз писмену дозволу Директора такмичења своје 
утакмице као домаћин играти на стадиону који испуњава критеријуме из предходног 
става. 
 

Члан 103. 
 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 104. 
 Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба-домаћина коју овај мора да 
пријави такмичарском органу. 
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 Клубови су обавезни да припреме по два комплета дресова (главни и резервни) 
за сваку утакмицу.  
 
 Клуб-домаћин је дужан да наступи на утакмици у основној боји дресова. 
 
 Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и 
судије. 
 
 Клуб може наступити само у опреми коју је пријавио пре почетка такмичења или 
у комбинацији боја опреме коју је пријавио. 
 
 Клубови који се такмиче у Супер лиги дужни су да Директору такмичења доставе 
боје дресова (две играчке и две голманске гарнитуре), најкасније на 20 дана пре почетка 
такмичења. 
 

Члан 105. 
 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 (аплицирани) на 
посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на дрес. 
 

Члан 106. 
 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 играчима и тренерима, 
информације о историји клуба као и слике стадиона који користи клуб, а такође и друге 
информације које захтева Заједница за промотивне сврхе. 
 
 Заједница може пре почетка такмичења организовати појединачно 
фотографисање играча и стручног штаба свих клубова за сопствене потребе. 
 

Члан 107. 
 Клубови који учествују у такмичењу су  обавезни су да обезбеде довољан број 
најбољих места за: 
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• званичне представнике организатора такмичења, према захтеву Заједнице, 

• званичне представнике ФСС (посматрач суђења/делегат на утакмици), којима 
треба да обезбеде најбоље могуће услове за обављање дужности на утакмици, 

• званичне представнике гостујућег клуба (најмање 10 места у ВИП ложи). 

• да доставе пре почетка сваке такмичарске фазе 5 (пет) пропусница и/или 
идентификатора за званичне представнике организатора такмичења што им 
омогућава кретање по свим зонама стадиона клуба - организатора утакмице. 

 
Члан 108. 

 Заливање терена мора бити завршено 60 минута пре почетка утакмице. 
Заливање терена пре почетка саме утакмице (10 до 15 минута) и у полувремену може 
се обавити али само уз сагласност судије и оба тима. 
 
 
XX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 109. 
 За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о 
фудбалским такмичењима ФСС и осталих прописа Фудбалског савеза Србије. 
 

Члан 110. 
 Ове Пропозиције такмичења за првенство Супер лиге Србије у фудбалу ступају 

на снагу даном објаве у Службеном листу ФСС "Фудбал“. 

 

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                                                                                                                       

                                                                                                              Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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Одбор за хитна питања ФС Србије, на основу члана 48. Статута ФС Србије 

(Службени лист ФС Србије "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и Одлуке о систему 

сталних такмичења за првенство фудбалских лига и надлежним органима за 

спровођење такмичења ФС Србије (Службени лист ФС Србије „Фудбал“, бр. 13/2021), на 

седници одржаној 16.06.2021. године, донеo je 

  
П Р О П О З И Ц И Ј Е 

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
У ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Првенствено фудбалско такмичење Прве лиге Србије 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 следећи клубови: 
 
 - 6 (шест) клубова која су заузела 20, 19, 18, 17, 16, и 15. место у такмичењу Супер лиге 
Србије, у такмичарској сезони 2020/2021.  
- 8 (осам) клубова пласираних од трећег до десетог места на крају такмичарске сезоне 
2020/2021 у такмичењу Прве лиге Србије. 
- 2 клуба победника ”баража” за попуну Прве лиге Србије између клубова првака 
Српских лига, групе „Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“. 
 

Члан 2. 
 Клубови који се такмиче у Првенству Прве лиге Србије дужни су следеће: 

• 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 клубова Супер лиге  
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 такмичења у јавности, 
водећи рачуна да на било који начин не штете угледу ФСС и Заједнице,    
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• да уколико своје утакмице као домаћини играју на терену од вештачке траве, 
исти буде у складу са стандардима ФИФА у тој области и да за то поседују 
одговарајући сертификат, 

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

• 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 ФСС, организацију и вођење 
такмичења у Првој лиги Србије, ФСС је поверио Заједници фудбалских клубова Супер 
лиге и Прве лиге Србије (у даљем тексту: Заједница), а којим руководи Директор 
такмичења. 
 
 Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни 
су да се придржавају прописа у тој области и да се старају о успеху организације 
утакмице. 
 

Члан 4. 
 Изрази употребљени у овим Пропозицијама имају следеће значење: 
 
 „Економска права“ означавају свако били групно или појединачно економско 
или медија право и могућност која је у вези са такмичењем Прве лиге Србије 
(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, бежично, жично, 
интернет), аудио-визуелна услуга такмичења Првенства Прве лиге Србије; 
 
 „Маркетинг права“ означавају сва права на промоцију, оглашавање и тржишни 
наступ Првенства Прве лиге Србије и сва права на економско коришћење свих огласних 
могућности Првенства Прве лиге Србије укључујући, али не искључујући непоменуто као 
што су: огласне поруке-спонзорства, лиценсирање, продаја производа и пласман 
производа, издаваштво, клађење и други познати или у будућности ново откривене 
форме оглашавања и маркетиншког коришћења могућности првенства Прве лиге 
Србије;  
 
 „Права на податке“ означавају права на економско искоришћавање статистике, 
резултата и свих осталих података у вези са Првенством Прве лиге Србије;           
 

ФСС је искључиви власник економских права на Првенство Прве лиге Србије.  
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 Учествовањем у Првенству Прве лиге Србије клуб је дужан да поштује економска 
права Првенства Прве лиге Србије. Клуб има право на маркетиншко искоришћавање 
својих могућности на начин да не угрожава економска права ФСС и Заједнице. Свако 
коришћење економских права на Првенство Прве лиге Србије од стране клуба мора да 
има претходну писану сагласност Заједнице и ФСС.  
 
      Члан 5. 
 Заједница може да предложи промену назива такмичења за Прву лигу Србије, о 
чему одлуку доноси надлежни орган ФСС. 
 
 Заједница у назив такмичења може да укључи назив главног спонзора 
такмичења Прве лиге Србије или производ на који он укаже, без потребе да промени 
ове пропозиције.  
 
 Промене из става 2. овог члана могу се вршити пред почетак јесењег, односно 
пролећног дела такмичења. 
 

Члан 6. 
 Извршни одбор ФСС је дужан да током првенства, а према указаној потреби, као 
и на захтев клубова или предлог Директора такмичења, разматра питања у вези 
одвијања такмичења и регуларности и да по потреби предузима 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 
Србије. 
 
III - РАСПОРЕД 
 
      Члан 7. 
 Првенство Прве лиге Србије одвија се у складу са Календаром такмичења. 
Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС, а распоред одигравања утакмица 
доноси Директор такмичења. 
 
 Такмичење у Првој лиги Србије одржава се у терминима које одреди Директор 
такмичења. 
 
 Распоред одигравања утакмица утврђује Директор такмичења најкасније 30 дана 
пре почетка јесењег, односно пролећног дела такмичарске године, према званичном 
календару ФСС. 
 
      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 или своје утакмице 
играју на истом стадиону, односно из места чија су седишта удаљена до 30 км, приликом 
жреба, односно 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 учествују три или више клубова или 
своје утакмице играју на истом стадиону, 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 утакмице, Директор 
такмичења 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, Директор такмичења 
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 имати јачину 
осветљења од минимум 1.400 лукса. 
 
 Време почетка утакмица за свако коло утврђује Директор такмичења. 
 
IV - НЕОДИГРАВАЊЕ, ПРЕКИД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА 
 

Члан 10. 
 У случају више силе (рестрикција електричне енергије и сл.) клуб домаћин, који 
је пријавио ноћну утакмицу, дужан је да одмах по наступању више силе, обавести 
Директора такмичења и гостујући клуб. 
 
 У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених околности пре 
почетка утакмице, утакмица се може одложити, а одложена утакмица се ће се одиграти 
сутрадан, односно у другом термину који одреди Директор такмичења. 
 
 Ако је утакмица 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, преостало 
време утакмице одиграће се сутрадан или у другом термину који одреди Директор 
такмичења. Одлука о термину одигравања преосталог дела утакмице мора бити донета 
у року од два сата од одлуке судије о прекиду утакмице. Одлуку доноси Директор 
такмичења уз консултације са клубовима учесницима на утакмици. У случају спора 
Директор такмичења самостално може донети коначну одлуку и утврдити датум и 
време наставка прекинуте утакмице. 
У преосталом времену прекинуте утакмице која се игра наредног дана или у другом 
термину који је одредио Директор такмичења примењују се следећи принципи:  



БРОЈ 13 ФУДБАЛ, 16.06.2021. СТРАНА 77 

 

• У записник утакмице могу бити унети само играчи  који су били на терену у моменту 
прекида утакмице, са изузетком играча који су замењени током прекинуте утакмице 
и играча који због суспензије нису могли наступити на прекинутој утакмици. Играчи 
који су били у игри у тренутку када је утакмица прекинута не могу бити унети у 
записник као замена када се утакмица настави. 

• Било какве санкције изречене пре него што је утакмица прекинута остају важеће до 
краја утакмице. 

• Појединачне опомене (жути картони) изречени пре него што је утакмица прекинута 
не преносе се на било које друге утакмице пре него што се прекинута утакмица 
заврши. 

• Играчи који су искључени на прекинутој утакмици не могу бити замењени, а број 
играча у почетној постави остаје исти као што је био када је утакмица прекинута. 

• Играчи који су суспендовани на некој од утакмица одиграних после прекинуте 
утакмице, могу бити унети у записник на настављеној утакмици. 

• Клубови могу направити број замена на које су само имали право у тренутку када је 
утакмица прекинута. 

• Прекинута утакмица се мора наставити на истом месту на којем је дошло до прекида 
(тј. слободног ударца, убацивања са аут линије, ударца из угла, итд.). Ако је меч 
прекинут током нормалног тока игре, извршиће се судијско спуштање лопте на месту 
где је утакмица прекинута у складу са правилима игре. 

 
 Изузетно, у случају нестанка електричне енергије судија утакмице је дужан да 
сачека најмање 30 минута након чега у консултацији са делегатом одлучује о наставку 
утакмице. 

 
Члан 11. 

 Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих разлога пре 
почетка или за време утакмице, а не ради се о случају "више силе", па судија одлучи да 
се утакмица не може играти или прекинута наставити, што мора бити констатовано у 
записнику, 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. Уколико је у питању 
пријатељска утакмица, клуб мора пустити играча у складу са правилима ФИФА, или 
сходно одлуци ФСС али због тога не може одлагати утакмице сем када је утакмица у 
званичном међународном календару. 
 
 Директор такмичења 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). 
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Члан 13. 
 Када се утакмица одлаже због изненадне болести играча (тровање, грип и сл), а 
не због спортских повреда играча, то се може учинити уколико је болесно најмање 7 
стандардних играча (играчи који су одиграли 70% утакмица). Када Директор такмичења 
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.), 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. 
 

           У случају да поједини фудбалски клуб има играче оболеле од вируса КОВИД19 и 
да по том основу жели да одложи одигравање утакмице, такво одлагање неће бити 
дозвољено, већ ће у случају да клуб поседује 13 (тринаест) лиценцираних играча 
способних за одигравање утакмице (од којих један мора бити голман), утакмица бити 
одиграна у заказаном термину.  

           У случају да клуб не поседује 13 (тринаест) лиценцираних играча способних за 
одигравање утакмице (од којих један мора бити голман), утакмица ће бити одложена и 
потом одиграна у накнадном термину, а клуб је дужан да као доказ за одлагање поднесе 
надлежним такмичарским органима медицинску документацију о броју играча 
заражених вирусом КОВИД19.  

            У случају да клуб поседује 13 (тринаест) лиценцираних играча способних за 
одигравање утакмице из става 2. овог члана, а одбије да са таквим саставом одигра 
утакмицу у заказаном термину, утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 
3:0 (пар-форфе) у корист противника.  

Члан 14. 
 Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Директор такмичења 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.  
 

У циљу заштите интегритета такмичења одложене утакмице у прелиминарној 
фази такмичења из првог дела сезоне морају се одиграти најкасније до почетка зимског 
прелазног рока, док се одложене утакмице у прелиминарној фази из другог дела сезоне 
морају одиграти најкасније пре одигравања последњег кола прелиминарне фазе.   

 
У случају изузетно лошег времена односно утицаја "више силе" и других 

непредвиђених околности Директор такмичења може донети одлуку да се једно или 
више кола из првог дела сезоне одигра у другом делу сезоне односно пре почетка 
другог дела сезоне. 
 

Члан 15. 
 Клуб који не наступи у новом термину утакмице, који одреди Директор 
такмичења, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се 
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региструје по службеној дужности 3:0 (пар-форфе) у корист противника. Одлуку о 
регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) доноси, по службеној 
дужности Директор такмичења. 
 
 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 утакмицу са 3:0 (пар-форфе), 
уколико до прекида његов противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по 
службеној дужности Директор такмичења. 
 
 Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судије, нереда, 
недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искључени играч напусти 
терен и др, а утврди се да је за прекид утакмице крив један од клубова учесника, 
утакмица ће се регистровати са 3:0 (пар-форфе) у корист противничког клуба уколико до 
прекида игре није постигнут бољи резултат.  
  

Члан 17. 
 У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, надлежан 
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и забранити му одигравање 
утакмица на том стадиону или подручју за време вођења поступка. 
 
V - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА 
 

Члан 18. 
 Такмичење у Првој лиги Србије одвија се у 37 кола и то у две фазе: прелиминарна 
(30 кола) и финална (7 кола). 
 
 За сваку одиграну утакмицу у такмичењу добијају се бодови у зависности од 
постигнутог резултата: 3 бода за победу; 1 бод за нерешени резултат; 0 бодова за 
изгубљену утакмицу 
  

b) Прелиминарна фаза 
 

Члан 19. 
 Сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, једну као домаћин, а другу 
као гост. 
 
 Успостављање табеле врши се према броју освојених бодова. 
 
 За успостављање табеле после појединих кола такмичења у току прелиминарне 
фазе у случају да исти број бодова постигну два или више клубова, примењују се 
следећи принципи:  

• већа гол разлика између постигнутих и примљених голова; 

• ако је једнака гол разлика - већи број постигнутих голова. 
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Члан 20. 

 О редоследу клубова по завршетку прелиминарне фазе одлучују следећи 
принципи:  
 
 У такмичењу за Прву лигу Србије 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“ после 
прелиминарне фазе, 

• ако је и даље исто стање - жреб који ће извршити Директор такмичења 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 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“ после 
прелиминарне фазе, 

• ако је и даље исто стање, извлачење (жреб) које ће извршити Директор 
такмичења на седници Извршног одбора Заједнице. 

 
Члан 21. 

 По завршетку прелиминарне фазе клубови ће бити подељени у две групе: „A“ 
(Плеј оф) и „Б“ (Плеј аут), у којима ће наступати следећи клубови: 

• група „А“  (Плеј оф): клубови од 1-8. места после прелиминарне фазе, 
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• група „Б“  (Плеј аут): клубови од 9-16. места после прелиминарне фазе. 
 
б) Финална фаза 

Члан 22. 
 Сваки клуб са осталим клубовима у својој групи игра једну утакмицу према 
следећој шеми, адекватно месту клуба на које се пласирао по завршетку прелиминарне 
фазе: 
        Група „А“ (Плеј оф):             Група „Б“ (Плеј аут): 
 31 коло: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8                31 коло: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15 
 32 коло: 4-1, 2-3, 6-7, 8-5   32 коло: 16-9, 13-12, 14-10, 15-11 
 33 коло: 1-3, 5-7, 2-4, 6-8    33 коло: 9-13, 12-16, 10-15, 11-14 
 34 коло: 7-1, 3-5, 8-2, 4-6   34 коло: 12-9, 10-11, 14-15, 16-13 
 35 коло: 1-5, 4-8, 2-7, 3-6   35 коло: 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 
 36 коло: 8-1, 5-4, 6-2, 7-3   36 коло: 15-9, 11-13, 16-10, 12-14 
 37 коло: 1-6, 2-5, 3-8, 4-7   37 коло: 9-11, 13-15, 10-12, 14-16 
 

Члан 23. 
 У такмичењу Прве лиге Србије редослед клубова у коначној табели после 
одигране финалне фазе одређује се према броју освојених бодова уз назнаку, да 
најниже пласирани клуб из Плеј оф-а на крају сезоне не може да буде испод 8. места, 
док најбоље пласирани клуб из Плеј аут-а на крају сезоне не може да буде изнад  9. 
места. 
 

Члан 24. 
  У случају да на крају финалне фазе приликом утврђивањa коначне табеле два 
или више клуба имају исти број бодова, о заузетом месту одлучују: 
 
За два клуба: 

• број остварених бодова у прелиминарној фази, 

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

• ако је исти број бодова - боља гол разлика на утакмицама између тих клубова, 
одиграним у прелиминарној фази,  

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима УЕФЕ, да се голови дати 
у гостима рачунају „двоструко,” - повољнија разлика између постигнутих и 
примљених голова на утакмицама између тих клубова, одиграним у 
прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакмицама у целом циклусу 
такмичења у  Првој лиги Србије, 

• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на свим утакмицама у 
целом циклусу такмичења у Првој лиги Србије, 

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ у целој сезони у 
Првој лиги Србије,  

• ако је и даље исто стање – ако су два Клуба са истим бројем бодова на првом и 
другом месту у табели такмичења за Прву лигу Србије, на другом и трећем месту 
у табели такмичења за Прву лигу Србије а такође и клубови чији пласман одлучује 
о учешћу у утакмицама баража или испадању, организује се баражна утакмица 
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на неутралном терену, који одреди Заједница. У случају нерешеног резултата у 
регуларном времену одиграће се продужеци 2 x 15 минута, а у случају да и даље 
остане нерешен резултат судија ће пресудити извођење пенала према важећим 
прописима. 
 

За више од два клуба: 

• број остварених бодова у прелиминарној фази, 

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

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постигнутих и примљених 
голова на утакмицама између тих клубова одиграним у прелиминарној 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 Србије, 

• ако је и даље исто стање већи број постигнутих голова на свим утакмицама у 
целом циклусу такмичења у Првој лиги Србије,  

• ако је и даље исто стање -  боље место на табели „Фер плеја“ у целој сезони у 
Првој лиги Србије, 

• ако је и даље исто стање – извлачење (жреб) које ће извршити Директор 
такмичења на седници Извршног одбора Заједнице. 

 
 Коначну табелу такмичења верификује Директор такмичења, а усваја Извршни 
одбор Заједнице.  
 

Члан 25. 
 Клуб који освоји прво место у такмичењу Прве лиге Србије осваја титулу Првака 
Прве лиге Србије, и остварује пласман у Супер лигу.  
 
 Клуб који освоји друго место у такмичењу Прве лиге Србије остварује пласман у 
Супер лигу. 
  

Члан 26. 
 Клубови, који на крају такмичења у Првој лиги Србије освоје 11, 12, 13, 14, 15. и 
16. место на табели, прелазе у Републичке лиге и постају чланови одређене групе 
републичке лиге фудбалског савеза-региона, чији су ти клубови 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 у Првој лиги 
Србије на основу којег је могао да учествује у такмичењу Супер лиге, право учешћа стиче 
следећи најбоље пласирани клуб Прве лиге Србије, који је добио лиценцу. 
 
 



БРОЈ 13 ФУДБАЛ, 16.06.2021. СТРАНА 83 

 

Члан 27. 
 Клуб који пре почетка или током такмичења у Првој лиги Србије одустане од 
даљег учествовања, у наредном циклусу такмичења биће премештен за два ранга нижи 
степен такмичења или у најнижи степен такмичења уз примену одговарајућих одредби 
из Дисциплинског правилника ФСС. 
 
 Клуб који у току такмичења Прве лиге Србије 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 Србије 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 или је елиминисан из такмичења у Првој лиги 
Србије у току такмичарске сезоне решаваће се на следећи начин: 

• Уколико клуб иступи или је елиминисан у току прелиминарне фазе сви 
постигнути резултати се бришу. 

• Уколико клуб иступи или је елиминисан у току финалне фазе сви постигнути 
резултати у прелиминарној фази остају на снази а сви резултати из финалне фазе 
се бришу.  

 
Члан 28. 

 Суспендован тим, не може наступити на званичној утакмици све док траје 
суспензија. 
 
 Све утакмице за време суспензије изречене због неизвршавања правоснажних 
одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза насталих из такмичења 
предвиђених пропозицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар форфе) 
у корист противника. 
 
 Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због суспензије 
изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потребне за доношење 
коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регистровати све док се не донесе 
коначна одлука. По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице према 
распореду такмичарског органа. 
 

Члан 29. 
 Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) место (места) у 
Првој лиги Србије због одустајања клуба (клубова), одлуку о попуњавању слободног 
(слободних) места у Првој лиги Србије доноси посебном одлуком Извршни одбор ФС 
Србије, водећи рачуна о интересима развоја фудбалског спорта у Србији, с тим да 
последњепласирани клуб због очувања спортског интереса такмичења обавезно испада 
из Прве лиге Србије.  
 

Члан 30. 
 Заједница на крају сваке сезоне уручује посебна признања за остварене спортске 
резултате и то: 
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 Клуб који освоји прво место у такмичењу Прве лиге Србије добија пехар који је 
установила Заједница, који се уручује прваку и који остаје у трајном власништву клуба.  
 

Члан 31. 
 Пехар се клубу-прваку предаје на утакмици по избору клуба уз консултације са 
Заједницом, 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, а најраније у претпоследењем колу такмичења. 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. 

 
Члан 32. 

 Најбољем стрелцу Прве лиге Србије 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 одреди Заједница. 
 
VI - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Члан 33. 
 Клубови су дужни да се приликом организације утакмица придржавају важећих 
фудбалских прописа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједнице. 
 
 Утакмице организују клубови домаћини. Клубови учесници на утакмици сносе 
трошкове организације утакмице и доласка на утакмицу у редовном термину или ако је 
иста одложена или прекинута.  

 
Члан 34. 

 Утакмице у такмичењу Прве лиге Србије могу се играти само на стадионима који 
имају дозволу од стране надлежних органа ФСС за такмичење у Првој лиги Србије. Клуб 
је у потпуности одговоран за припрему стадиона за првенствене утакмице. Клуб, који 
није испунио ту обавезу и чијом кривицом није дошло до одигравања утакмице због 
неусловности стадиона, сноси одговарајуће последице предвиђене прописима ФСС и 
покрива противничком клубу све трошкове везане за долазак на неодиграну утакмицу. 
 
 Клубови су одговорни за понашање својих играча, представника, чланова,  
навијача и других лица који имају било коју функцију на утакмици са њихове стране. 
 

Члан 35. 
 За утакмице у такмичењу Прве лиге Србије које су проглашене као утакмице тзв. 
„високог ризика“, обавезно је одржавање састанка на коме ће се разматрати сви 
организационо-техничка и безбедносна питања везана за конкретну утакмицу.  
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 Састанак се одржава на дан утакмице у преподневним часовима, коме обавезно 
председава делегат утакмице. Поред представника оба клуба (обавезно присуство 
Директора за безбедност), састанку присуствују и Директори за безбедност ФСС и 
Заједнице, представници полиције, ватрогасне службе, медицинске службе и директор 
стадиона.  
 
 Основна сврха састанка је да се размене све информације које могу бити од 
користи за успешно организовање утакмице и да 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 насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама и Правилник о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама ФСС. 
 

Члан 36. 
 Клуб домаћин организатор утакмице дужан је да обезбеди да у ложама на 
стадиону а посебно у ВИП ложи дозволи улазак само адекватно одевеним лицима и 
може забранити улазак лицима која нису пристојно одевена, као и да понашање 
присутних лица буде културно и у складу са спортским и фер плеј принципима. Клубови 
су одговорни за понашање својих представника у ложама стадиона. Свако кршење ове 
одредбе повлачи дисциплинску одговорност клуба. 
 

Члан 37. 
 Сваки клуб мора да закључи полису осигурања о сопственом трошку која покрива 
све опасности везане са учествовањем у такмичењу Прве лиге Србије (осигурање 
посетилаца и учесника, имовине итд.) у складу са законом и прописима ФСС. 
 

Члан 38. 
 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 терена. 
 
 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 39. 
 Фудбалске утакмице не могу да се одигравају на стадионима који су затворени 
или суспендовани на основу одлуке надлежних органа ФСС и Заједнице.  
 

Члан 40. 
 По утврђивању термина утакмица домаћини су обавезни да неодложно, а 
најкасније 7 (седам) дана пре утакмице доставе супротној страни и администрацији 
Заједнице информацију о бојама дресова, у којима ће њихова екипа да наступи.  
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 Утакмице морају да се одигравају у термину и у време које одреди Директор 
такмичења изузев термина који произлазе из прописа ФИФА и термина који произлазе 
из прописа УЕФА. 
 
 Директор такмичења 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 утакмица Прве лиге Србије у 
истом термину и у исто време. 
 

Члан 41. 
 Клубу који одбије да одигра утакмицу термину који је одредио Директор 
такмичења или не спроведе све потребне мере за њено одигравање биће умањена 
накнада коју остварује од ФСС или Заједнице за износ од 500.000 динара. Независно од 
горњег, надлежни органи ФСС или Заједнице покрећу дисциплински поступак и могу 
одредити и друге казне, предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.  
 

Члан 42. 
 Клубови су дужни да буду на стадиону најкасније 75 минута пре почетка 
утакмице. 
 
 Клубови су дужни да се стриктно придржавају сатнице почетка утакмице и 
наставка утакмице после полувремена. 
 

Члан 43. 
 За време одигравања првенствених утакмица  поред терена у заштитним 
кабинама поред 11 (једанаест) резервних играча, седе и 6 (службених лица), од којих 
један мора бити лекар, и то: 
а) лиценцирани представник клуба, 
б) лиценцирани тренер; 
ц) лиценцирани помоћни тренер (2) у спортској опреми са амблемом свог клуба; 
д) лекар клуба 
е) физиотерапеут-масер у спортској опреми са видљивим амблемом клуба. 
Непоштовање ових одредби и одсуство неког од наведених лица повлачи примену 
Дисциплинског правилника ФСС. 
 
 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 тренер. 
 
 Пушење, укључујући и електронске цигарете, техничкој зони је забрањено и 
значи кршење ових пропозиција. 
 

Члан 44. 
 Екипе клубова могу да воде само тренери који имају важећу тренерску УЕФА/ФСС 
„ПРО“ диплому/лиценцу у складу са посебним прописима ФСС о тренерским 
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лиценцама. Нарушавање наведене одредбе повлачи примену дисциплинских казни 
дефинисаних посебним прописима ФСС. 
 
 Екипе клубова не могу водити тренери који се налазе по било каквом казном 
суспензије изреченом од стране надлежних органа ФСС или Заједнице. Суспендовани 
тренер пре, за време и по 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 комуницирати са члановима стручног штаба свог тима 
и играчима. Кршење ове одредбе подлеже казни у складу са Дисциплинским 
правилником ФСС. 

 
Члан 45. 

 Пре почетка утакмице након изласка на терен играчи оба тима поздрављају се са 
судијама и међусобно, стиском руке после завршетка процедуре приказивања тимова. 
Гостујућа екипа поздравља се најпре са судијама, а после, пролазећи уздуж поздравља 
се са играчима тима домаћина. По завршетку процедуре судије одлазе на своја места. 
 

Члан 46. 
 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 загревању може да учествује само један од тренера, 
уколико је уписан за записник утакмице. Такође на наведеном састанку између судија и 
капитена утврђују се и боје дресова голмана екипа као и остали детаљи. 
 

Члан 47. 
 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 48. 
 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. 
 
 За одржавање реда и безбедности на објекту пре, за време и после утакмице 
одговоран је клуб домаћин. Клуб који организује утакмицу обавезан је до створи 
безбедне услове на стадиону и на игралишту. 
 

Члан 49. 
 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, 
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• 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 антидопинг 
контролу играча, 

• обезбеди специјално издвојена места  за руководство тимова и резервних 
играча, 

• обезбеди одговарајуће услове за пренос који треба да врше субјекти који имају 
лиценцу главног емитера, укључујући техничко - продукцијске услове 
дефинисане посебним уговором између Заједнице и субјекта који има лиценцу 
главног емитера, 

• обезбеди издвојени сектор за представнике медија у који могу ући само 
новинари са уредно издатим акредитацијама и омогући им коришћење 
средстава комуникације, у првом реду интернет конекцију (бежични или 
кабловски). 

 
Члан 50. 

  Клубови се обавезују да: 

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

• да строго воде рачуна о забрани употребе пиротехничких средстава, ласера и 
других светлосних апарата, забрани истицања застава и транспарената 
увредљивог и недозвољеног садржаја као и да настоје да спрече вулгарне узвике 
са трибина, 

• да званични спикер на стадиону има спремњен текст у случају предузимања 
мера предвиђених у Упутству за „три корака“. 

 
Члан 51. 

 За сва додатна збивања и свечаности планирана пре утакмице, у полувремену 
или после утакмице, као и за коришћење амблема, парола и транспарента пре 
утакмице, у полувремену или после утакмице, сваки пут је неопходно добијање 
сагласности Директора такмичења и делегата утакмице. 
 

Члан 52. 
 Часовници на стадионима који мере време утакмице могу да се користе под 
условом да се заустављају на 45 и 90 минута. 
 

Члан 53. 
 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 великом екрану 
унутар стадиона, под условом да клуб домаћин обезбеди да такав снимак може 
емитовати само 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, 
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 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, ставу 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. 
 

Члан 54. 
 Клуб-домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди лекарску 
службу и кола за хитне лекарске интервенције, која морају да буду на стадиону 
најкасније 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 интервенције 
нису на стадиону до почетка утакмице, та утакмица се неће одиграти, а све последице 
због неодигравања утакмице сноси клуб-домаћин. 
 

Члан 55. 
 У случају потребе Директор такмичења координира са Комесарима за 
безбедност и Делегатом утакмице рад на организацији и реду на стадионима. 
 
VII - ЗАПИСНИК 

Члан 56. 
 За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о одиграној 
утакмици према обрасцу који утврђује ФСС, а који је доступан преко информационог 
система КОМЕТ који представља званичну платформу за израду записника и извештаја 
са утакмице. 

 
Члан 57.  

 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, као и лиценце тренера, лекара, физиотерапеута 
и представника клуба, без којих именована 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 
информациони систем КОМЕТ 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 такмичења ће 
извршити исправку по службеној дужности или на захтев заинтересованих страна. 



СТРАНА 90 ФУДБАЛ, 16.06.2021. БРОЈ 13 

 

 
 Директор такмичења доноси ближе Упутство о попуњавању записника утакмице 
и извештава делегата. 
 
VIII - ИГРАЧИ И ПРАВО НАСТУПА 
 
      Члан 58. 
 Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навршили 17 
година живота и који су стекли право наступа на првенственим утакмицама, под 
условом да су лиценцирани за ту такмичарску годину путем информационог система 
КОМЕТ. 
 

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 сениорски тим. Потврда - одобрење специјалне лекарске комисије мора 
бити унето у информациони систем КОМЕТ.  
 

Члан 59. 
 Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање седам играча.  
 
 Ако један тим, за време игре, остане са мање од седам играча, судија је дужан да 
игру прекине. Уколико тим није у могућности да у року од пет минута наступи са 
минималним бројем играча, судија је, такође, дужан да трајно прекине утакмицу. У 
случају трајног прекида тим који остане са мање од 7 играча губи утакмицу са 3:0 (пар-
форфе), уколико до прекида његов противник није постигао бољи резултат . 
 

Члан 60. 
 Да би могли да учествују у такмичењу Прве лиге Србије играчи морају да добију 
дозволу Заједнице односно да клуб за који наступају изврши њихово лиценцирање. 
 
 Играчи који немају закључен Професионални уговор са клубом за који су 
регистровани не могу бити лиценцирани на листу А и наступати у такмичењу Прве лиге 
Србије. 
 
 Играчи се лиценцирају на начин што се у информациони систем КОМЕТ врши 
унос играча на А или Б листу лиценцираних играча. 
 
 Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 30 (тридесет) играча који са 
клубом морају имати закључен Професионални уговор, током трајања текуће сезоне 
такмичења у Првој лиги Србије.  
 
 Сваки клуб на Б листу без ограничења у броју, лиценцира играче који на дан 
01.01. нису навршили 19 година, у календарској години у којој почиње такмичарска 
сезона. 
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 Сваки клуб је одговоран за уношење играча на А и Б листе кроз информациони 
систем КОМЕТ. Сви играчи који се налазе на А и Б листама морају бити регистровани у 
складу са Правилником о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС. 
 
 Клуб сноси све последице према прописима ФСС за играче који се налазе на 
листи А и Б а немају дозволу за играње или наступ из других разлога. 
 
 Одлуку о дозволи за играча доноси Заједница, а у спорним случајевима после 
добијања мишљења одговарајућих тела ФСС за сваки конкретан случај. 
 

Члан 61. 
 Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају званично држављанство 
Републике Србије) и то у сезони 2021/2022 двојица страних играча, по клубу на једној 
утакмици који се уносе у записник-протокол. 
 
            Фудбалски клубови који учествују у такмичењу Прве лиге Србије обавезни су да 
почну утакмицу са најмање једним домаћим играчем (држављанином Републике 
Србије) који је рођен дана 1.1.2000. године и млађи.   
 
            Уколико се за време утакмице врши замена домаћег играча узраста до 21 године,  
уместо њега у игру може ући само домаћи играч узраста до 21 године, што знаћи да 
током целог трајања утакмице у игри мора бити најмање један домаћи играч узраста до 
21 године.  
 

Члан 62. 
 Ако је на листи А већ пријављено 30 играча за такмичење у Првој лиги Србије 
онда је могуће уместо појединих играча лиценцирати новог играча у случајевима како 
следи:  

• случај дуже повреде или болести тј. повреде или болести која онемогућава 
играње најмање до краја текуће полусезоне играча који је већ био пријављен на 
листу А. 

• случај прекида уговора са играчем и исписивање играча из чланства клуба. 
 
 За  случајеве из става 1. овог члана клуб мора да достави Заједници: за случај 
повреде или болести медицинску документацију (потврду) о повреди или болести 
играча која обавезно садржи период који је потребан за опоравак од повреде или 
болести; за случај прекида уговора са играчем и исписивања играча из чланства клуба 
доказ о прекиду уговора и исписницу. 
 

Члан 63. 
 Играчи који учествују у такмичењу Прве лиге Србије морају да прођу лекарски 
преглед ради утврђивања способности за игру и морају бити оглашени за способне. 
Клуб је дужан да приликом уноса А и Б листе за лиценцирање у информациони систем 
КОМЕТ унесе и потврду о извршеном лекарском прегледу за играче који се налазе на 
наведеним листама оверену од стране медицинске установе и лекара који је извршио 
преглед.  
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 Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 (четири) 
месеца за играче млађе од 17 година. 
 
 Лекарски преглед играча мора бити унесен у информациони систем КОМЕТ.  
 
 Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекарски преглед 
у одређеном временском року, или коме је од стране лекара забрањено играње, или се 
налази на боловању, као и играч коме лекарски преглед није унет у информациони 
систем КОМЕТ или Заједници и делегату утакмице није стављена на увид званична 
потврда о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на јавној утакмици и 
делегат утакмице ће таквом играчу забранити наступ сагласно члану 45. Правилника о 
фудбалским такмичењима. 
 

Члан 64. 
 На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под 
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених јавних 
опомена. 
 
 Клубови који учествују у Првој лиги Србије 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 замене судији и обављању 
формалности везаних са уписивање у записник имена и презимена нових играча који су 
ушли у игру. 
 
IX – ОПОМЕНЕ 
 
      Члан 65. 
 Играч, који на утакмицама Прве лиге Србије 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.) - забрана играње на 
1 утакмици. 

 
 Ако током једне утакмице Прве лиге Србије 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 Србије а посебно за друге 
такмичарске лиге и Куп Србије. 
 
 Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону.  
 

Члан 66. 
 У случају да играч клуба који учествује у другим домаћим и страним 
такмичењима пређе у клуб Прве лиге Србије, опомене изречене у тим такмичењима се 
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не преносе у такмичење Прве лиге Србије сем евентуалних суспензија изречених од 
стране надлежних органа и казни забрана играња (црвени картони).  
 
 На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под 
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених јавних 
опомена.  
 

Члан 67. 
 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). 
 

Члан 68. 
 Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен због 
добијања друге опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а  опомене 
се не евидентирају.  
 

Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп утакмице играч није 
издржао ако је његов тим утакмицу предао без борбе (парфорфе).  
 

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (парфорфе) или је утакмица 
поништена и одређено њено поновно одигравање, издржао је аутоматску казну 
забране играња једне првенствене или куп утакмице.  
 

Члан 69. 
 Сваки клуб је у потпуности одговоран за права својих играча на игру као и за 
евиденцију жутих и црвених картона. 
 
 Мандатне казне за изречене опомене на утакмицама Прве лиге Србије наплаћује 
Заједница на крају првог дела сезоне као и на крају сезоне. 
 
X -  ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ 
 

Члан 70. 
 За сваку првенствену утакмицу Директор такмичења одређује делегата који 
заступа руководство ФСС и има врховни надзор на утакмици, оцењује укупну 
организацију утакмице, рад свих службених лица и одлучује о спровођењу мера за 
несметано одигравање утакмице. 
 
 Делегат је дужан да дође на стадион на коме се одиграва утакмица 90 минута 
пре почетка утакмице, а за утакмице високог ризика 120 минута пре почетка утакмице. 
 

Члан 71. 
 Клуб домаћин је дужан да делегату обезбеди најбоље место у ВИП ложи или 
кабини поред терена одакле ће делегат посматрати утакмицу. 
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Члан 72. 
 Делегат је обавезан да комплетан извештај са утакмице сачини најкасније у року 
од 24 часа од завршетка утакмице са комплетном пратећом документацијом путем 
информационог система КОМЕТ.  
 
 Делегат је такође дужан да попуни образац фер-плеја. 
 
 Уколико је потребно, Директор такмичења може да затражи додатне писмене 
извештаје службених лица. 
 
 Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити 4. (четврти) 
судија утакмице. 
 

Члан 73. 
 Извршни одбор ФСС доноси Упутство о дужностима и правима делегата. 
 
XI – СУДИЈЕ 
 

Члан 74. 
 За све утакмице, судије одређује Судијска комисија ФСС. 
 
 Судија је обавезан да дође на стадион 90 минута пре почетка утакмице и 
успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лицима на утакмици. 
 
 Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листи судија за 
суђење утакмица Прве лиге Србије или судије које одреди Судијска комисија ФСС. 
 

Члан 75. 
 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 76. 
 Судија заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед терена 
за игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби захтева да се исте отклоне до 
почетка утакмице. 
 
 Судија је дужан да путем информационог система КОМЕТ у записник о одиграној 
утакмици унесе све неопходне информације са утакмице (резултат, стрелце, изречене 
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опомене итд..) и све остале евентуалне примедбе и да записник верификује најкасније 
у року од 15 минута од завршетка утакмице. 
 
 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 делегата ради саслушања и 
давања изјава. 
 

Члан 77. 
 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 78. 
 Жалбе на утакмице подносе се Директору такмичења, који их решава у првом 
степену. 
 
 Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од дана 
одигравања утакмице, са образложењем у два 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 празник, он се 
продужава за први наредни дан. 
 

Члан 79. 
 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 недовољно 
таксиране жалбе, неће се узимати у поступак, већ ће бити одбачене, а утакмица ће бити 
регистрована постигнутим резултатом. 
 
 При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум поштанског жига 
препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непосредној предаји жалбе. 
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Члан 80. 
 Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 8 дана од дана 
пријема жалбе, односно 3 дана за скраћени поступак. 

 
Члан 81. 

 Жалба на одлуку Директора такмичења подноси се Комисији за жалбе којој је 
Извршни одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: другостепени такмичарски 
орган). 
 
 Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 
 
 Изузетно за утакмице последња два кола, рок за улагање жалби се скраћује и то 
у првом степену на 24 часа по одиграној утакмици и другом степену на 24 часа по 
пријему првостепене одлуке. 
 
 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 претходног става 
овог члана.  
 
 Остале одредбе о жалбама које нису предвиђене овим Пропозицијама решавају 
се према Правилнику о такмичењу. 
 
XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

 
Члан 82. 

 Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију 
утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се региструје 
постигнутим резултатом. 
 
 Одигране утакмице региструје Директор такмичења, 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 извршења те одлуке. Једном 
регистрована утакмица не може бити поништена од стране Директора такмичења, 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. 
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XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ 
 

Члан 83. 
 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 84. 
 Приходе са првенствених утакмица Прве лиге Србије убирају клубови-домаћини. 
 

Члан 85. 
 На свим  утакмицама Прве лиге Србије 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 минимум 5% од 
укупног капацитета стадиона у посебном сектору. 
 
 Цене улазница морају бити исте за навијаче домаћег и гостујућег тима. Уколико 
је улаз на стадион бесплатан односи се и на гостујуће навијаче. 
 
  Уколико клуб домаћин одлучи да дозволи гледаоцима бесплатан улазак на 
стадион за поједину утакмицу, у том случају и даље постоји обавеза штампања улазница 
са свим неопходним подацима које улазнице уобичајено садрже и преузимања истих 
на благајнама стадиона. 
 
 Непоштовање одредби наведених у овом члану повлачи дисциплинску 
одговорност клуба домаћина као организатора утакмице. 

 
Члан 86. 

 Све првенствене утакмице Прве лиге Србије 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, посматрачу суђења, специјалном контролору за безбедност 
такође преко Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије.   
 

 Сви доприноси и трошкови из ових Пропозиција плаћају се судијама, посматрачу 
суђења, делегату и специјалном контролору за безбедност након достављања 
комплетне финансијске документације Заједници. 
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XVI - ТВ ПРЕНОСИ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 87. 
 Утакмице у такмичењу клубова Прве лиге Србије могу се директно (непосредно) 
преносити путем телевизије на основу уговора Заједнице или ФСС, спонзора и 
телевизије. 
 
 Директор такмичења усклађује и прави распоред ТВ преноса у договору са 
субјектом који има лиценцу главног емитера. 
 
 Права субјеката овлашћених да врше пренос утакмица Прве лиге Србије, 
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 Србије дефинишу се 
посебним документима закљученим између Заједнице или ФСС 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 Србије без добијања сагласности Заједнице. 
 
XVII – МЕДИЈИ 
 

Члан 88. 
 Представник Заједнице или главног емитера у договору са организатором 
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 утакмице. Није дозвољена присуство 
камера у тунелима и свлачионицама играча, изузев субјеката који за то имају дозволу 
Заједнице. 
 
 Само одређени број фоторепортера, оператера камера и екипе телевизијске 
продукције може да ради у зони између терена и места за гледаоце – при том сви морају 
да имају ознаке у складу са инструкцијама Заједнице као и акредитацију за приступ 
терену. 
 
 Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве бројеве црне 
боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са предње и задње стране 
преко одела за време утакмице. 
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 Приликом давања изјава на местима које је одредила Заједница као и приликом 
конференције за штампу у позадини увек морају да се виде искључиво спонзорски 
панои. 
 

Члан 89. 
 Најкасније 20 минута по завршетку утакмице одржава се конференција за 
медије. Главни тренери сваког тима обавезни су да учествују на конференцији. Домаћин 
утакмице одговоран је за адекватно припремање техничке инфраструктуре неопходне 
за обављање конференције за медије.  
 

Тренер који је искључен на утакмици не може бити присутан на званичној 
конференцији за медије након њеног завршетка. 

 
 По завршетку утакмице само акредитовани представници медија овлашћени су 
да узимају изјаве у микс зони, која мора да се налази између свлачионица играча и 
изласка за аутобус. Ова зона мора да буде доступна искључиво тренерима, играчима 
као и представницима медија и мора да омогући комфорно давање изјава. 
 

Члан 90. 
 Акредитације за новинаре као и сниматеље на утакмици издаје клуб домаћин. 
Заједница је такође овлашћена да врши акредитацију представника медија за целу 
сезону у складу са посебно потписаним споразумима са удружењима новинара. 
 
 Клуб домаћин утакмице је дужан да обезбеди и строго контролише улазак и 
присуство у новинарским ложама само акредитованим новинарима. Свако присуство 
лица која нису акредитована повлачи дисциплинску одговорност клуба домаћина. 
 

Члан 91. 
 Ниједан представник штампе или радија није овлашћен да се задржава у зони 
између терена за игру и трибина на стадиону. Ограничен и адекватно обележен број 
фоторепортера као и ТВ екипе може да буде на терену, али само и искључиво у зони 
коју је за то одредила Заједница или клуб домаћин утакмице.  
 
 Ниједно лице које се налази поред терена за игру не може да заклања било које 
рекламне материјале, а посебно не може да се налази испред првог реда реклама.  
 
 Фоторепортери могу да промене место само током прекида утакмице. 
 

Члан 92. 
 Акредитације за интернет редакције могу да буду одобрене само под условом, 
да представници тих редакције не приказују уживо звучне материјале и/или визуалне 
(ово се такође односи на конференцију за медије 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. 
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 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 неакредитованим представницима медија. 
 

Члан 93. 
 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; 

• представници медија не треба ни на који начин да смањују видљивост 
гледалаца. Телевизијске камере и апарати не треба да снимају гледаоце  на 
начин који би их иритирао; 

• 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 представника других 
редакција; 

• представници медија морају да носе адекватне ознаке и не смеју имати било 
какве амблеме, шалове, мајице, који би асоцирали на симпатије према једном 
од тимова који учествују на такмичењима које организује Заједница. 

 
 У случају кршења одредби из става 1. овог члана од стране појединих 
представника медиј, Заједница може донети одлуку о одузимању акредитације. 
 
XVIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 94. 
 Утакмице у такмичењу Прве лиге Србије могу се играти на стадионима који у 
свему одговарају Правилима фудбалске игре и који испуњавају инфраструктурне 
критеријуме. 
 
 Уколико у току такмичења наступе околности због којих клуб не може играти 
утакмице на свом стадиону, може уз писмену дозволу Директора такмичења своје 
утакмице као домаћин играти на стадиону који испуњава критеријуме из предходног 
става. 
 

Члан 95. 
 Свака првенствена утакмица Прве лиге Србије 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. 
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Члан 96. 
 Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба-домаћина коју овај мора да 
пријави такмичарском органу. 
 
 Клубови су обавезни да припреме по два комплета дресова (главни и резервни) 
за сваку утакмицу.  
 
 Клуб-домаћин је дужан да наступи на утакмици у основној боји дресова. 
 
 Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и 
судије. 
 
 Клуб може наступити само у опреми коју је пријавио пре почетка такмичења или 
у комбинацији боја опреме коју је пријавио. 
 
 Клубови који се такмиче у Првој лиги Србије дужни су да Директору такмичења 
доставе боје дресова (две играчке и две голманске гарнитуре), најкасније на 20 дана пре 
почетка такмичења. 
 

Члан 97. 
 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 (аплицирани) на 
посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на дрес. 
 

Члан 98. 
 Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Првој лиги Србије 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 Србије у термину који 
одреди Заједница доставе слике и статистичке податке о својим играчима и тренерима, 
информације о историји клуба као и слике стадиона који користи клуб, а такође и друге 
информације које захтева Заједница за промотивне сврхе. 
 
 Заједница може пре почетка такмичења организовати појединачно 
фотографисање играча и стручног штаба свих клубова за сопствене потребе. 
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Члан 99. 
 Клубови који учествују у такмичењу су  обавезни су да обезбеде довољан број 
најбољих места за: 

• званичне представнике организатора такмичења, према захтеву Заједнице, 

• званичне представнике ФСС (посматрач суђења/делегат на утакмици), којима 
треба да обезбеде најбоље могуће услове за обављање дужности на утакмици, 

• званичне представнике гостујућег клуба (најмање 10 места у ВИП ложи). 

• да доставе пре почетка сваке такмичарске фазе 5 (пет) пропусница и/или 
идентификатора за званичне представнике организатора такмичења што им 
омогућава кретање по свим зонама стадиона клуба - организатора утакмице. 

 
Члан 100. 

 Заливање терена мора бити завршено 60 минута пре почетка утакмице. 
Заливање терена пре почетка саме утакмице (10 до 15 минута) и у полувремену може 
се обавити али само уз сагласност судије и оба тима. 
 
XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 101. 
 За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о 
фудбалским такмичењима ФСС и осталих прописа ФСС. 
 

Члан 102. 
 Ове Пропозиције такмичења за првенство Прве лиге Србије у фудбалу ступају на 

снагу даном објаве у Службеном листу ФСС "Фудбал“. 

 

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                              Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 
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