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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФС Србије
„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФСС, на седници одржаној
18.1.2021. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЛИЦЕНЦИРАЊУ КЛУБОВА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У СУПЕР ЛИГИ

Члан 1.
У Правилнику о лиценцирању клубова Фудбалског савеза Србије за такмичење у
Супер лиги (Службени лист ФС Србије „Фудбал“, ван. број 2/2016 и 1/2018 и број
20/2020), у глави VI - КРИТЕРИЈУМИ одељак 2. Инфраструктурни критеријуми, мења се
у целости члан 60а. тако да гласи:
Члан 60а.
У циљу функционалне примене VAR технологије на стадиону клуб треба да
обезбеди следеће услове:
I – Платформе за камере (A)
На главној трибини или на трибини-конструкцији наспрам главне трибине морају
бити инсталиране једна главна платформа и две додатне платформе.
- главна платформа за камере мора бити наткривена, постављена тачно у
равни са средишњом линијом терена и на таквој висини изнад терена којом
је гарантован оптималан и несметан преглед читавог терена. База платформе
мора да буде изнивелисана, чврста и стабилна (да не вибрира), Површина
платформе је најмање 4м ширине х 2м дубине, да би могле да се сместе две
камере
- две платформе за камере на линијама шеснаестерца, које морају бити
наткривене, свака најмање 2м широка и 2м дубока да би могла да се смести
једна камера (на истом или вишем нивоу у односу на главну платформу).
II – Позиција за камеру на супротној трибини (A)
На трибини која се налази супротно од главне трибине потребно је инсталирати
ТВ платформу димензија 2х2м. Она се може налазити на самој трибини или на простору
(уколико има довољно простора) испред трибине на нивоу терена за игру.
III- Позиција за монитор поред терена (A)
Поред позиције где се налази четврти судија мора бити осигуран простор за
смештај монитора на коме ће главни судија гледати спорне ситуације. Потребно је да се
осигура оптималан положај каблова (IT мрежа, видео и напајање) од позиције где се
налазе репортажна кола до позиције монитора.
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IV – Позиција за репортажна кола (A)
Потребно је обезбедити адекватан простор за смештај репортажних кола ТВ
куће-емитера који ће вршити снимање утакмице. Простор мора да се налази близу
трибине на којој су смештене платформе за камере и да је повезан кабловима са
централном VAR собом.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије
на седници одржаној 18.1.2021. године донео је

ОДЛУКУ
О НОВЧАНОЈ НАГРАДИ ЗА ПРВАКА СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2020/2021

Члан 1.
Женском фудбалском клубу – прваку Супер лиге Србије за жене у такмичарској
сезони 2020/2021 биће исплаћена новчана награда за освојено прво место у износу од
3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара.

Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке биће исплаћена женском фудбалском клубу
након измирених обавеза тог клуба из такмичења.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а на предлог директора Спортског сектора
ФСС и Директора млађих репрезентативних селекција ФСС који је поднет дана
25.12.2020. године, Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 18.1.2021. године,
донео је

О Д Л У К У

Члан 1.
За селектора фудбалске репрезентације Србије - селекције играча рођених
1.1.2002. године и млађи, поставља се тренер Александар РОГИЋ.
Селектор из става 1. овог члана поставља се на период од 20.1.2021. до 30.6.2022.
године.
Члан 2.
Радни послови и задаци, права и дужности селектора из члана 1. ове одлуке
одредиће се уговором, између селектора и ФСС.
Даје се овлашћење генералном секретару ФС Србије Јовану Шурбатовићу, да
може да води преговоре о финансијским условима закључења Уговора о стручном
ангажовању селектора из члана 1. ове одлуке и да након преговора, у име и за рачун ФС
Србије закључи уговор са селектором Александром РОГИЋЕМ.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. и 62. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а на предлог директора Спортског сектора
ФСС који је поднет дана 14.1.2021. године, Извршни одбор ФСС на седници одржаној
дана 18.1.2021. године, донео је

О Д Л У К У

Члан 1.
За чланове Стручног одбора постављају се:
1. Ненад Бјековић – председник,
2. Момчило Вукотић – члан,
3. Марко Пантелић – члан,
4. Зоран Филиповић – члан.

Члан 2.
Чланови Стручног одбора из члана 1. ове одлуке постављају се до истека
мандатног периода 2019. - 2023. година.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФС Србије
"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а на предлог Судијске комисије ФСС,
Извршни одбор ФСС на седници одржаној 18.1.2021. године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛИСТИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА
СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2020/2021

Члан 1.
У члану 1. ставу 1. тачки I. Одлуке о листи судија, помоћних судија и посматрача
суђења на утакмицама Прве лиге Србија у такмичарској сезони 2020/2021 (Службени
лист ФСС "Фудбал", бр. 12/I/2020 и 16/I/2020), у табели насловљеној са: ,,ДРУГА ГРУПА'',
бришу се алинеје под редним бројевима 2. и 6.''.

Члан 2.
У члану 1. ставу 1. тачки III. Одлуке о листи судија, помоћних судија и посматрача
суђења на утакмицама Прве лиге Србија у такмичарској сезони 2020/2021, у табели
насловљеној са: ,,ПОСМАТРАЧИ СУЂЕЊА ПРВА ЛИГА СРБИЈА'', бришу се алинеје под
редним бројевима 25. и 27.''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФС Србије
"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а на предлог Судијске комисије ФСС,
Извршни одбор ФСС на седници одржаној 18.1.2021. године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛИСТИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И
ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ
2020/2021

Члан 1.
У члану 1. ставу 1. тачки I. Одлуке о листи судија, помоћних судија и посматрача
суђења на утакмицама Супер лиге у такмичарској сезони 2020/2021 (Службени лист ФСС
"Фудбал", број 12/I/2020), у табели насловљеној са: ,,ПРВА ГРУПА'', додају се нове
алинеје број 17. и 18. које гласе: ,,
17.
18.

Томић Павле
Срећковић Марко

Београд
Крагујевац

07.08.1987.
26.12.1986.

''.
Члан 2.
У члану 1. ставу 1. тачки III. Одлуке о листи судија, помоћних судија и посматрача
суђења на утакмицама Супер лиге у такмичарској сезони 2020/2021, у табели
насловљеној са: ,,ПОСМАТРАЧИ СУЂЕЊА СУПЕР ЛИГА'', додају се нове алинеје број 24.
и 25. које гласе: ,,
24.
Ненад Ђокић
1979.
Ужице
25.
Дејан Недић
1965.
Београд
''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФС Србије
"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФСС на седници одржаној
18.1.2021. године донео је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ ЛИСТЕ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА ЗА
СУЂЕЊЕ НА УТАКМИЦАМА ПРВЕ И ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2020/2021
Члан 1.
На основу предлога Судијске комисије ФСС, мења се члан 1. став 1. Одлуке о
верификацији листе судија и посматрача суђења за суђење на утакмицама Прве и Друге
футсал лиге за такмичарску сезону 2020/2021 (Службени лист ФС Србије "Фудбал", број
14/I/2020), тако што се у алинеји 33. табеле која се налази у оквиру члана 1. става 1.
Одлуке бришу речи: ,,Радић Милош Ниш 28.11.1980.'' и уместо тога уписују речи:
,,Младеновић Игор Ниш 18.04.1995.''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФС Србије "Фудбал".

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.

СТРАНА 10

ФУДБАЛ, 18.01.2021.
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