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На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 22/2021), Извршни
одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022.године, донео је

ПРАВИЛНИК О ФУДБАЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту:
Правилник), садржи основне одредбе о систему сталних такмичења и опште услове такмичења
на подручју и у организацији Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС).
Члан 2.
Све јавне утакмице на територији ФСС, у организацији фудбалских савеза и њихових
органа, организација и чланова, играју се по Правилима фудбалске игре која доноси
Међународни борд, а објављује Светска фудбалска организација (ФИФА) .
Одлуке за примену Правила фудбалске игре у оквиру овлашћења Међународног борда,
као и ближа упутства за примену тих одлука доноси Извршни одбор ФСС.
Службени текст Правила фудбалске игре са одлукама ФСС за примену Правила
фудбалске игре објављује се у посебној публикацији коју припрема Судијаска комисија ФСС, као
и на званичном интернет сајту ФСС.

II  СИСТЕМ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА
Члан 3.
Извршни одбор ФСС утврђује јединствен систем за такмичење у Супер лиги Србије, Првој
лиги, Српској лиги, Првој и Другој футсал лиги, Супер и Првој лиги за жене, Омладинској и
Кадетској лиги Србије и опште-упућујуће норме за ниже степене такмичења на целој територији
Фудбалског савеза Србије.
Члан 4.
Одлука о систему такмичења садржи:
•
•
•
•
•
•

начин такмичења: бод систем или куп систем,
такмичарски степен,
такмичарске групе у оквиру истог степена такмичења,
број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским групама,
начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену такмичења и такмичарској
групи,
услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у одређеном степену
такмичења.

СТРАНА 4

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

БРОЈ 8

Члан 5.
Систем сталног такмичења на одређеном делу територије ФСС одређују овлашћени
органи одговарајуће територијалне фудбалске организације, а у складу са јединственим
системом и оквирним одредбама које је утврдио Извршни одбор ФСС.
Члан 6.
Одлука о променама у систему такмичења, доноси се најкасније годину дана пре
почетка такмичења.
Промену система такмичења у Супер, Првој и Српској лиги може предложити
Председник ФСС, Извршни одбор ФСС, Стручни одбор ФСС, територијални фудбалски савези и
удружење фудбалских клубова.
Члан 7.
Такмичења се могу организовати по једноструком или двоструком куп систему или
једноструком, двоструком, троструком и четвороструком бод систему или комбиновано: бод
систем и куп систем, односно плеј оф - плеј аут.
Члан 8.
Начин вођења такмичења у Супер лиги Србије, Првој лиги, Српској лиги, Првој и Другој
футсал лиги, Супер и Првој лиги за жене, Омладинској и Кадетској лиги Србије утврђује ИО ФСС
а за остале степене такмичења надлежна територијална фудбалска организација, у складу са
одлуком о систему сталног такмичења.

Пропозиције такмичења
Члан 9.
За свако такмичење усвајају се пропозиције које за Супер лигу Србије, Прву лигу, Српску
лигу, Прву и Другу футсал лигу, Супер и Прву лигу за жене, Омладинску и кадетску лигу Србије,
усваја ИО ФСС а за ниже степене извршни одбори надлежних савеза.
Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такмичења, услови под којима
се такмичење одвија, утврђују органи који руководе такмичењем с правима и обавезама,
уређују материјална и друга питања у вези са такмичењем, као и друга питања предвиђена овим
Правилником.
Пропозиције за првенствена и куп такмичења не могу бити у супротности са овим
Правилником и осталим општим актима ФСС.
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Стална такмичења
Члан 10.
Стална такмичења на територији ФСС су:
•
•
•
•
•
•

Фудбалско првенство Србије,
Фудбалски куп Србије,
Супер куп Србије,
Фудбалско првенство Србије млађих категорија (кадети, омладинци, пионири),
Првенство Србије у женском фудбалу и
Првенство Србије у футсалу.
Као стална такмичења сматрају се и квалификације за улазак у виши степен такмичења.

На нивоу ФСС или територијалних савеза, може се организовати и такмичење у фудбалу
на песку.
Територијални савези организују и спроводе на својим територијама стална такмичења
клубова из става 1. овог члана и доносе одлуке у вези са организовањем осталих првенствених
и куп такмичења пионира, кадета и омладинаца.

Услови за организовање такмичења
Члан 11.
Такмичења се по правилу, организују по систему лига: сваки клуб једне лиге, која се игра
по двоструком бод систему, састаје се два пута са сваким чланом исте лиге и то по једном као
домаћин и гост, односно сходно члану 7. овог Правилника и одлуке о систему такмичења.
У такмичењима која се организују по троструком бод систему, сваки клуб се сваким
чланом лиге састаје по три пута, једном као домаћин, једном као гост а одређивање
домаћинства за трећи круг такмичења се уређује Пропозицијама за такмичење те лиге.
Лиге могу бити јединствене за одговарајуће подручје (територију) или подељене у две
или више равноправних група.
Број клубова у лиги и групама утврђује се одлуком о систему такмичења.

Учествовање у сталним такмичењима
Члан 12.
Клубови Супер лиге Србије, Прве лиге и Српске лиге обавезни су да учествују у свим
сталним такмичењима, осим у такмичењима женског фудбала и футсала a остали клубови у
првенствима и Фудбалском купу Србије. Изузетно клубови најнижег степена такмичења нису у
обавези да учествују у Фудбалском купу Србије.
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Регистровани клубови за женски фудбал обавезно учествују у сталним такмичењима .
Остали клубови обавезни су да учествују у првенствима млађих категорија играча у
складу са одредбама Основног Правилника о стручном раду.

III  ОПШТИ УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА

Такмичарска сезона
Члан 13.
Такмичарска сезона, по правилу, почиње првог дана летњег прелазног рока, а завршава
се истог дана идуће године и подељена је у два дела: јесењу и пролећну сезону.
Уколико се календаром одреди да такмичење у појединим лигама почне пре првог дана
летњег прелазног рока за клубове и играче тих лига такмичарска година почиње даном
одигравања првог кола, а самим тим и сва права, обавезе и одговорности која се односе на нову
такмичарску годину.

Календар такмичења
Члан 14.
Календаром такмичења се утврђују термини утакмица сталног такмичења и других
званичних утакмица и турнира.
Календар се доноси посебно за сваку такмичарску сезону, најкасније 30 дана пре
почетка такмичења.
Календар нижег степена такмичења мора бити у складу са календаром вишег степена
такмичења.
Члан 15.
Утврђени термини у календару такмичења не могу се мењати.
Изузетно, из разлога више силе, дана жалости и других непредвиђених случајева орган,
који руководи такмичењем може померити термине одређеног кола (или више кола), на основу
утврђених критеријума предвиђених пропозицијама односног такмичења, с тим што се за то
коло или за та кола одређује нови термин, а распоред осталих кола остаје у терминима који су
утврђени календаром такмичења.
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Распоред утакмица сталних такмичења
Члан 16.
Распоред утакмица сталних такмичења утврђује орган који руководи такмичењем.
Пропозицијама такмичења се ближе уређују рокови и начин саопштавања одлука у вези
са распоредом одигравања утакмица: датум и место играња, игралиште, почетак утакмице,
службена лица и др.

Одлагање утакмица
Члан 17.
Клубу, који даје четири или више играча за националну репрезентацију ради
одигравања званичне утакмице, мора се изменити, на његов захтев, распоред одигравања
првенствене или куп утакмице и то оној селекцији клуба за коју играју позвани репрезентативци.

Утакмица се може одложити и због учешћа клубова у европским куповима, као и из
разлога безбедности. Одложене утакмице ће се одиграти у првом слободном термину, о чему
ће одлуку донети надлежни такмичарски орган.
Надлежни такмичарски орган обавестиће заинтересоване клубове писмено о одлагању
утакмице најкасније три дана пре распоредом утврђеног термина.
Члан 18.
Ако се одлуком надлежног државног органа због дана жалости забрани одржавање
спортских приредби или се утакмица одређеног дана не може одиграти због разлога више силе
(земљотрес, поплава, пожар и сл.), онда се та утакмица аутоматски одлаже.
Одложена утакмица ће се одиграти сутрадан у исто време, уколико је престао разлог
одлагања и уколико пропозицијама такмичења није другачије предвиђено.
Ако се одложена утакмица не може одиграти сутрадан, такмичарски орган ће одредити
нови термин, водећи рачуна да се не угрози регуларност такмичења.
Пре почетка утакмица, које се играју по истеку дана жалости, одаје се пошта минутом
ћутања на начин предвиђен Правилима фудбалске игре.

Час почетка утакмица сталних такмичења
Члан 19.
Час почетка утакмица сталних такмичења одређује орган који руководи такмичењем
водећи рачуна о месним и временским приликама, као и безбедоносним условима.
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Уколико постоји споразум клубова за час почетка утакмице сталног такмичења,
надлежни орган може одобрити тај споразум, уколико не иде на штету других тимова и интереса
фудбалске организације, или уколико не представља кршење уговорених обавеза према
произвођачима медијског садржаја који имају право на снимање и емитовање преноса
фудбалских утакмица.
Пропозицијама такмичења може се прописати да се утакмице појединих кола морају
одиграти истог дана и у исто време.

Делегати такмичења
Члан 20.
За све утакмице сталних такмичења орган који руководи такмичењем, одређује
делегата, чија су права и дужности утврђене пропозицијама.
Делегат је одговоран да надгледа и контролише организацију утакмице, као и да осигура
да се прописи ФСС који се тичу безбедности, сигурности и самог такмичења, поштују пре, за
време и после утакмице.
Обавеза делегата је да у вршењу функције буде апсолутно нетралан, објективан и
одлучан у спровођењу поверене му дужности.
У случају да на утакмицу не дође делегат, његову дужност ће обавити судија утакмице,
уколико пропозицијама такмичења није другачије предвиђено.

Судије
Члан 21.
Све утакмице сталних такмичења и јавне клупске утакмице, као и сусрете разних
селекција састављених од регистрованих играча, могу судити само активне судије, чланови
одговарајућих фудбалских организација.
Права и обавезе судија на утакмицама утврђују се Правилима фудбалске игре,
Правилником о судијама и суђењу ФСС и одлукама Извршног одбора ФСС.
Судије, који су и активни играчи, за време казне забране суђења не могу наступати, као
играчи на јавним утакмицама, односно, за време казне забране играња не могу судити јавне
утакмице.
Члан 22.
Уколико одређени судија не дође на утакмицу сталног такмичења, њу ће судити четврти
судија, уколико је одређен. Уколико четврти судија није одређен, утакмицу ће судити први
помоћни судија. У случају да ни први помоћник није дошао, утакмицу ће судити други помоћни
судија.
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Уколико на утакмицу не дође ни судија, ни одређене помоћне судије, клубови ће се
споразумети да утакмицу води један од присутних судија, који мора бити активни испитани
судија са листе судија усвојене за тај или виши степен такмичења за ту такмичарску сезону и да
није под казном забране играња или суђења. Ако споразум не буде постигнут, делегат ће
одредити судију који ће водити утакмицу, а мора испуњавати наведене услове.
Споразум о избору судије мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују представници клубова и делегат. Овај записник се прикључује
записнику утакмице. Ако се клубови нису споразумели о избору судије, па га је одредио делегат,
таква одлука се мора констатовати у записнику утакмице.
Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, утакмица се неће
одиграти.
У случају да на утакмицу дође судија, а изостане један од помоћних судија или обојица,
судија ће изабрати своје помоћнике, из редова присутних активних испитаних судија у складу са
ставом 2. овог члана, или из редова домаћих или гостујућих играча који нису унети у записник и
нису под казном забрање играња.
Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли или наступе други
разлози, због којих не може да настави суђење, дужност преузима четврти судија. Уколико
четврти судија није одређен, утакмицу ће судити први помоћни судија, а његово место заузима
други помоћни судија, док ће дужност другог помоћног судије обављати лице изабрано у складу
са претходним ставом овог члана.

Тренери
Члан 23.
Тренер може обављати дужност на првенственим и куп утакмицама само ако има
дозволу за рад у одређеном клубу издату у складу са одредбама одговарајућег правилника.
Тренери са лиценцом не могу као играчи наступити на првенственим и куп утакмицама
својих клубова који се такмиче у Супер, Првој и Српској лиги, док у нижим степенима такмичења
могу наступати искључиво уз претходну дозволу надлежног органа у складу са прописима
којима се уређује издавање дозволе за рад и статус тренера.

Представник клуба
Члан 24.
Сваки клуб мора одредити званичног представника, са писменим овлашћењем клуба и
издатом лиценцом, на утакмицама сталног такмичења, чија се права и обавезе утврђују
пропозицијама.
Представник клуба не може бити тренер екипе који је добио лиценцу у тој такмичарској
години, нити тренер који је у тој такмичарској години добио лиценцу за вођење другог клуба.
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Записник утакмице
Члан 25.
За све јавне утакмице обавезно се саставља записник.
Записник на утакмицама сталних такмичења се саставља кроз информациони систем
Комет, верификацијом од стране овлашћених лица клубова, и његову исправност и садржај
контролишу делегат и/или судија утакмице.
Записник обавезно садржи: врсту такмичења  утакмице, датум, место и време
одигравања, игралиште, називе тимова, имена стрелаца, саставе тимова, имена службених
лица, остварен резултат  крајњи и полувреме, извршене измене и изјаву судије о изреченим
дисциплинским мерама и разлозима, изјаву о инцидентима и другим изгредима на утакмици
уколико их је било и др.
Пропозицијама такмичења може се предвидети обавеза да се у записник уносе и други
подаци.
Члан 26.
Записник утакмице сталног такмичења се саставља у посебној просторији у присуству
овлашћених представника клубова и делегата и евентуално записничара који може пружити
струно-техничку помоћ.
За исправност садржине записника сталних такмичења искључиво су одговорни
овлашћени представници клубова, судија и делегат, а записнике осталих утакмица
представници клубова и судија утакмице.
Члан 27.
Записник утакмице је јавна исправа и подаци унети у записник сматрају се да су тачни
све док се не докаже супротно. Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка, надлежни
орган за такмичење ће извршити исправку.
Исправка грешке унете у записник се врши по службеној дужности  сравњивањем
података из записника са извештајима судије, помоћних судија и делегата утакмице, као и на
писмени захтев заинтересованих клубова учесника такмичења или службених лица.
Захтев за исправку нетачно уписаног податка улаже се писаним препорученим дописом
најкасније у року од 48 часова по одиграној утакмици. Копија захтева у истом року и на исти
начин доставља се другом клубу учеснику утакмице.
Такмичарски орган је дужан да о захтеву, као и по службеној дужности, одлучи пре
наредног кола и о исправци записника писмено обавести оба клуба учесника утакмице и исти
објави у службеном гласнику или на други начин
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Игралиште
Члан 28.
Свако игралиште, на коме се организују јавне утакмице, мора бити регистровано од
стране надлежног фудбалског органа.
Регистрацију игралишта за утакмице одређеног степена такмичења врше комисије за
преглед и пријем игралишта, а игралишта морају одговарати димензијама утврђеним
Правилима фудбалске игре, и другим стандардима који су утврђени и произилазе из одредаба
Правилника и прописа који уређују ту област.

Оцена подобности терена за игру
Члан 29.
Утакмице се могу играти само на терену који је подобан за игру. Утврђивање
неподобности терена за игру врши судија у присуству капитена оба клуба у време одређено за
почетак утакмице. Одлуку о неподобности терена судија и делегат утакмице уносе у записник,
који у року од 24 часа достављају такмичарском органу.
Клуб домаћин је обавезан да терен припреми за игру, тако да буде подобан за
одигравање утакмице сталног такмичења.

Играчи - најмањи број и замене
Члан 30.
Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање седам играча.
Играчи, који закасне на почетак утакмице, могу накнадно улазити у игру, све до краја
утакмице, на начин предвиђен Правилима фудбалске игре, уколико су пре почетка игре уписани
у записник, као играчи или резерве.
Члан 31.
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 прекине утакмицу.
Члан 32.
На првенственим и куп утакмицама измене играча врше се у складу са Правилима
фубалске игре и на начин утврђен Пропозицијама такмичења.
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У пропозицијама такмичења за млађе категорије може се предвидети замена и више
играча. Замена играча може се вршити само са играчима који су пре почетка утакмице уписани
у записник, а којих може бити највише седам.
Изузетак од правила из става 1. овог члана односи се на општинске и међуопштинске
лиге за које надлежни општински савези могу прописати правило да је дозвољен већи број
замена играча од три, а највише 5 играча.

Дресови
Члан 33.
Тимови на једној утакмици не могу да наступе у дресовима исте или сличне боје, већ
морају да буду различито одевени.
Ако су дресови исте или сличне боје, а уколико домаћин наступа у основној пријављеној
боји, дресове ће променити гостујући тим.
Ближе одредбе о опреми играча (боја дресова, гаћица и доколеница, бројевима и др.),
одређује ФСС уз примену Правила фудбалске игре.

Организација утакмице
Члан 34.
Одредбе о организацији и реду на игралиштима пре, за време и после утакмице уређују
се пропозицијама такмичења и Правилником о безбедности и сигурности на фудбалским
утакмицама.
За организацију утакмице одговоран је клуб  домаћин.

Јавне утакмице
Члан 35.
Под јавним утакмицама подразумевају се све утакмице сталних такмичења, пријатељски
сусрети и турнири које организују клубови, спортске и друге организације, сходно одредбама
која важе за стална такмичења.
Свака јавна утакмица мора бити пријављена надлежном органу унутрашњих послова, у
складу са законом.
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Пријатељске утакмице и турнири
Члан 36.
Свака пријатељска утакмица мора бити пријављена надлежном територијалном савезу
на чијој територији се игра, осам дана пре договореног термина, у оправданим случајевима
изузетно, 48 часова пре сусрета.
Члан 37.
Сваки клуб мора имати одобрење надлежног органа за организовање турнира.
Одобрење из претходног става издаје:
•
•

за турнире у којима учествује један или више иностраних клубова Фудбалски савез
Србије,
за све остале турнире је надлежан територијални савез коме припада клуб организатор.

Захтев за одобрење турнира подноси се најкасније 15 дана пре почетка турнира уз
подношење одговарајућих пропозиција.
Члан 38.
У вези одигравања међународних утакмица у иностранству или у Србији, примењују се
одговарајуће одредбе Правилника ФИФА о међународним утакмицама.
Члан 39.
Регистровани играч може да игра на пријатељској утакмици за други клуб, само уз
писмено одобрење матичног клуба.
Члан 40.
На репрезентативним међународним утакмицама у земљи и ван земље, ван оквира
Фудбалског савеза Србије (студентске, средњошколске, синдикалне и друге репрезентације),
могу наступити регистровани играчи  чланови Савеза, али само уз претходно одобрење клуба
и надлежног органа.
Одобрење из претходног става издаје одговарајући орган којег овласти надлежни савез:
•
•

За играче клубова Супер лиге Србије и Прве лиге - надлежан је Фудбалски савез Србије,
за играче осталих клубова одговарајући територијални савези.
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Подела играча по узрасту
Члан 41.
Регистровани играчи разврстани су по клупским селекцијама у зависности од године
рођења:
•
•
•
•
•

петлићи: уколико 1. јануара текуће године нису млађи од 10 година и старији од 12
година,
пионири: уколико 1. јануара текуће године нису млађи од 12 година и старији од 14
година,
кадети: уколико 1. јанура текуће године нису млађи од 14 година и старији од 16 година,
омладинци: уколико 1. јануара текуће године нису млађи од 16 година и старији од 18
година,
сениори: уколико на дан утакмице нису млађи од 17 година.

Изузетно, уколико су од специјалне лекарске комисије оглашени способним, у тимовима
кадета могу наступати играчи са навршених 13 година, у тимовима омладинаца са навршених
15 година, а у тимовима старијег узраста са навршених 16 година, односно за жене са навршених
15 година.

Утврђивање идентитета играча
Члан 42.
На првенственим и куп утакмицама могу наступити играчи чији је идентитет утврђен
путем информационог система Комет, личном картом или путном исправом (пасошем).
Идентитет играча и заменика, уколико није другачије предвиђено пропозицијама
такмичења, утврђује четврти судија и делегат у присуству представника клубова, пре почетка
утакмице, а за оне играче и заменике који нису стигли на почетак утакмице, приликом њиховог
уласка у технички простор.
Пропозицијама такмичења може се утврдити и допунски начин утврђивања идентитета
играча.

Лекарски преглед играча
Члан 43.
Сваки играч у информационом систему Комет мора имати исправно унет доказ о
извршеном лекарском прегледу.
Рок важности лекарског прегледа за играча који на дан прегледа има најмање 17 година
важи шест месеци, а за остале играче четири месеца.
Специјални лекарски преглед важи шест месеци за омладинца који игра у првом тиму,
а четири месеца за кадета, односно пионира.
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Специјални лекарски преглед обавља специјална лекарска комисија надлежне
здравствене спортске установе овлашћене од стране Министарства здравља Републике Србије
и њен налаз мора бити потврђен и унет у информациони систем Комет од стране овлашћеног
лица клуба, у противном играч нема право наступања.
Сви лекарски прегледи којима се утврђује општа и специјална здравствена способност
играча обављају се искључиво у овлашћеним здравственим установама у складу са Прописима
којима се уређује поступак спровођења здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака
и другим прописима Републике Србије којима се уређује ова област, док се прегледи врше по
методологији  упутствима која утврди Медицинска комисија ФСС.
Са специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступити на свим
утакмицама и у случају да је истекао рок важности редовног прегледа.
Играч који није лекарски прегледан, чији лекарски преглед није унет у информациони
систем Комет или је погрешно унет, не може наступити на јавној утакмици.
Члан 44.
Клуб домаћин је обавезан да обезбеди одговарајућу медицинску службу на свим јавним
утакмицама у складу са Правилником и прописима којима се уређује медицинска заштита
чланова ФСС.
Ближе одредбе о овој служби, за утакмице сталних такмичења утврђују се
пропозицијама такмичења, а за пријатељске утакмице одлуку доноси надлежни територијални
савез.

Изостанак са утакмице сталног такмичења
Члан 45.
Ако у року од 15 минута времена одређеног за почетак утакмице сталног такмичења не
наступи један тим са потребним бројем играча, судија ће саопштити капитену другог тима да
се утакмица неће одржати и то унети у записник. Процедура састављања Записника у овом
случају
уређује се Пропозицијама такмичења или другим упутством за руковањем
информационим системом Комет.
Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више силе, судија ће сачекати и
нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може да се заврши на време и у
регуларним условима. Ако се игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води
рачуна о томе како не би довео у питање одигравање следеће утакмице.
Орган који руководи такмичењем регистроваће утакмицу по службеној дужности 3:0
(парфорфе), уколико констатује да изостанак са утакмице није био оправдан.
Клуб који не дође на утакмицу дужан је да надокнади штету другом клубу. Висину штете,
на основу документованог захтева клуба који је оштећен, утврђује орган који руководи
такмичењем.
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Неодигравање и прекид утакмице
Члан 46.
Ако клуб домаћин није пријавио утакмицу сходно члану 35. овог Правилника, утакмица
се не може одиграти и регистоваће се 3:0 (пар-форфе) у корист противника. Ако се утакмица
одигра, регистроваће се 3:0 (пар-форфе) у корист гостујућег тима, а клуб домаћин биће
дисциплински кажњен.
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 (парфорфе) у корист противника.
Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из оправданих разлога који
се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енергије, пожар,
земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће
се нова утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 80 % регуларног времена одређеног
за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80 % регуларног времена одређеног за игру,
регистроваће се постигнутим резултатом, осим ако Пропозицијама такмичења није другачије
утврђено.
Клуб који не наступи у новом термину утакмице, коју одреди надлежни такмичарски
орган, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се региструје по
службеној дужности 3:0 (парфорфе) у корист противника.
Одлуку о регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 (парфорфе) из ст. 1. и 3. овог
члана доноси, по службеној дужности, орган који руководи такмичењем.
Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин утакмице сносиће последице
предвиђене овим Правилником и Дисциплинским правилником ФСС.
Члан 47.
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 (парфорфе), уколико до
прекида његов противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној дужности
орган који руководи такмичењем.
Члан 48.
Ако је утакмица прекинута или се не одигра 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 (парфорфе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није
постигнут бољи резултат.
Ако такмичарски орган утврди да за прекид игре није крив ни један од клубова учесника,
односно да су за прекид подједнако крива оба клуба, и да је организатор утакмице предузео
све мере предвиђене одлуком надлежног такмичарског органа о организацији и обезбеђењу
реда на утакмицама одређеног степена такмичења, надлежан такмичарски орган може
одлучити да се одигра нова утакмица или прекинута региструје постигнутим резултатом.
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Ако је одлуком надлежног органа одређено поновно одигравање утакмице сталног
такмичења, на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа на дан
одигравања поновљене утакмице.
У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, надлежан
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и забранити му одигравање
утакмица на том игралишту или подручју за време вођења поступка.

Забрана наступања због суспензије
Члан 49.
Суспендовани клуб, односно сви тимови суспендованог клуба, не могу наступити на
јавној утакмици све док траје суспензија.
Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због неизвршења коначних
одлука надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из такмичења предвиђених
пропозицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (парфорфе) у корист противника
по службеној дужности.
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 игра утакмице према распореду
надлежног такмичарског органа.
Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се поступак по одредбама
Дисциплинског правилника, као и против противничког клуба ако је обавештен о суспензији
суспендованог клуба.

Одустајање од такмичења
Члан 50.
Клуб који се угаси, буде искључен или одустане од такмичења пре него што одигра 75%
од укупног броја предвиђених утакмица биће брисан из такмичења, а све његове до тада
одигране утакмице сматраће се као да нису игране.
Ако се угаси, буде искључен или одустане од такмичења, а одигра 75% и више од
укупног броја предвиђених утакмица, све његове до тада одигране утакмице признаће се
постигнутим резултатима, а све наредне утакмице по распореду регистроваће се по службеној
дужности 3:0 (парфорфе) у корист противника
Изречене опомене и казне добијене на утакмицама против тог клуба из става 1 . овог
члана Правилника, остају у евиденцији опомена и казни.
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Уколико клуб одустане од такмичења пре почетка такмичења (пре одигравања прве
утакмице у такмичарској сезони), аутоматски прелази у најнижи ранг такмичења на подручју
регистрационог фудбалског савеза чији је тај клуб члан. Ово правило примењује се и на клуб
који је на основу оствареног спортског резултата стекао право да се такмичи у вишем рангу
такмичења, а одустане од преласка у виши ранг такмичења.
Члан 51.
Сматра се да је клуб одустао од такмичења, ако својом кривицом није одиграо две
утакмице у току такмичења у истој такмичарској сезони, и обе су регистроване службеним
резултатом 3:0 (парфорфе).
Члан 52.
Клуб који одустане од такмичења за бодове из члана 50. става 1. овог правилника, без
обзира на до тада постигнуте резултате, прелази у најнижи степен такмичења, уз примену
одговарајућих одредби Дисциплинског правилника ФСС.

Статусне промене
Члан 53.
Статусне промене фудбалских клубова (спортских удружења и спортсих привредних
друштава) спроводе се у складу са Законом који уређује област спорта у Републици Србији, с
тим да свака статусна промена мора бити извршена до краја летње паузе, а најкасније један
дан пре почетка нове такмичарске сезоне.
Било која статусна промена извршена од фудбалских клубова не може бити спроведена
на такав начин којим би се угрозио интегритет фудбалских такмичења, или на који би клуб из
нижег степена такмичења спровођењем статусне промене, а без одговарајућег спортског
резултата прешао у виши степен такмичења.
Новоосновани клуб је дужан да надлежним регистрационим савезима као и надлежним
државним органима поднесе захтев за брисање клубова чијим је спајањем настао.
Право наступа и начин регистрације чланова спојених клубова одређује се прописима
којима се уређују регистрација, статус и трансфер играча ФСС.
Уколико клуб не спроводи статусну промену у смислу одредби Закона о спотру и овог
правилника, већ само мења седиште клуба и тиме прелази у други територијално надлежан
општински или градски фудбалски савез, фудбалско такмичење у том новом општинском или
градском фудбалском савезу мора да почне од најнижег степена такмичења.
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Утврђивање пласмана
Члан 54.
Тим који победи на утакмици сталног такмичења које се организује по бод систему,
осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.
За свако стално такмичење које се организује по бод систему, води се табела. Табела
садржи: имена тимова који се такмиче, број одиграних, добијених, нерешених и изгубљених
утакмица, број датих и примљених голова и број освојених бодова.
Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.
Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених
голова. У случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а
ако су постигли исти број голова одлучује резултат међусобних сусрета. Ако се пласман не може
утврдити на претходне начине, одговарајући такмичарски орган ће жребом одредити поредак
на табели.
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или обезбеђује учешће у неком
међународном такмичењу, као и о месту које одлучује о прелазу у виши или нижи степен
такмичења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж, плејоф, плејаут и сл.), у случају
истог броја освојених бодова два или више клубова, пласман на табели се сачињава на основу
додатне (помоћне) табеле од резултата међусобних сусрета.
Пласман на додатној помоћној табели, утврђује се:
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 – 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) који ће извршити Комесар за такмичење лиге.

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 Комесар за такмичење лиге.
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Регистровање утакмица
Члан 55.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје чињенице за регистрацију утакмице
по службеној дужности 3:0 (парфорфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.
Орган који руководи такмичењем региструје утакмице у року који је одреден
пропозицијама такмичења, с тим што се не може извршити регистрација пре него што протекну
рокови за улагање жалби.

Жалба на одигране утакмице
Члан 56.
Питање регуларности утакмице сталног такмичења може се поставити на основу жалбе
клубова учесника утакмице или пријаве Дисциплинског инспектора.
Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од два дана од одигране утакмице са
образложењем и свим потребним доказима у два примерка и потврдом о уплаћеној такси.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, рок за жалбу
се продужава на први наредни радни дан.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе
биће одбачене.
Ближе одредбе о жалбеном поступку уређују пропозиције такмичења.
Члан 57.
За изузетне случајеве (куп такмичења, утакмице два последња кола првенствених
такмичења и сл.), пропозицијама такмичења може се прописати посебан жалбени поступак са
скраћеним роковима за улагање и решавање жалби.
Члан 58.
Свака жалба мора бити решена у року од 15 дана од дана њеног улагања уколико
пропозицијама такмичења није предвиђен краћи рок, изузев, ако жалбени разлози не спадају
у надлежност другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке
надлежног органа.
Ако првостепени орган не поступи у смислу одредбе из претходног става, подносилац
жалбе има право жалбе другостепеном органу у наредном року од осам дана, од дана истека
рока у коме је првостепени орган био дужан да донесе одлуку.
Члан 59.
Жалбу у првом степену сталног такмичења решава орган који руководи такмичењем.
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Против одлуке органа који руководи такмичењем, учесници у поступку, предвиђени
чланом 56. овог Правилника, могу поднети жалбу надлежном другостепеном органу у року од
8 (осам) дана од дана добијања одлуке.
Против другостепене одлуке нема места жалби.
Члан 60.
Другостепена одлука мора бити донета у року од 15 дана, уколико пропозицијама
односног такмичења није предвиђен другачији рок.
Ако другостепени орган не поступи у смислу одредбе из претходног става сматра се да
жалба није усвојена, а непосредно оштећена страна има право да поднесе Одговарајући правни
лек Спортском арбитражном суду у Лозани (ЦАС) у складу са одредбама Статута ФСС.
Члан 61.
На основу поднете жалбе клуба учесника или пријаве Дисциплинског инспектора, биће
донета одлука о регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 (парфорфе) у његову
корист, уколико није постигнут бољи резултат, под условом да је протвнички клуб :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

наступио са играчем који за њега није регистрован,
наступио са играчем за кога је коначном одлуком по члану 92. Правилника о
регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије утврђено да је неправилно
регистрован,
наступио са правилно регистрованим играчем који не испуњава услове из пропозиција
одговарајућег такмичења,
наступио са играчем за кога није утврђен идентитет по одредбама овог Правилника и
пропозицијама такмичења,
наступио са играчем који се налази под казном забране наступања или суспензијом,
ако је клуб или тим наступио под суспензијом,
наступио са правилно регистрованим играчем који није уписан у записник пре почетка
утакмице,
заменио више од дозвољеног броја играча на тој утакмици, или наступио са играчем који
је претходно на истој утакмици био замењен, или прекршио одредбе које се односе на
обавезно наступање и начин замене бонус играча,
наступио са играчем који према одредбама овог Правилника нема довољан број година
за наступ у одговарајућем тиму, односно, играче старијег годишта,
наступио са играчем за кога није плаћена или за кога у информациони систем Комет није
унета или је неправилно унета чланарина за текућу годину
наступио са играчем који у односу на лекарски преглед не испуњава услове из члана 43.
овог Правилника,
наступио са играчем који је истог дана већ наступио на једној утакмици,
у случају прекида утакмице кривицом једног клуба,
у случају недоласка на поновно одигравање утакмице у термину одређеном од стране
надлежног органа,
наступио са већим бројем страних играча од дозвољеног.

Поред одлуке о регистрацији утакмице службеним резултатом 3:0 (парфорфе) орган
који руководи такмичењем дужан је у свим предњим случајевима да надлежном
дисциплинском органу поднесе пријаву против клуба и играча.
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Члан 62.
На основу поднете жалбе клуба учесника, као и по службеној дужности, биће поништена
утакмица и одређено поновно одигравање ако судија није применио, или је погрешно
применио неку од битних одредаба Правила фудбалске игре и Одлука Међународног борда и
Фудбалског савеза Србије, а та одлука је утицала на коначан исход.
Члан 63.
Уколико се утврди да су један и други клуб наступали са играчима под околностима из
члана 61. овог Правилника, утакмица се води као одиграна, а у табели се не приказују бодови и
поготци.
Члан 64.
Битна повреда Правила фудбалске игре, Одлука Међународног борда и Фудбалског
савеза Србије постоји ако судија није применио, или је погрешно применио неку одредбу, која
је непосредно утицала на коначан исход утакмице, а та одлука се не заснива на слободном
судијском уверењу.
Све одлуке које су донете на основу слободног судијског уверења ("По судијском
мишљењу",  "Ако судија сматра"  или  "По нахођењу судије"), не могу бити подведене под
појам повреде битних одредаба Правила игре.
Битна повреда одредаба Правила игре увек постоји:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Ако је првенствену или куп утакмицу судио судија који није делегиран од надлежног
органа за делегирање, односно ако није поступљено по одредбама прописа о судијама
и суђењу који регулише питања замене судија и Пропозицијама односног такмичења,
ако је супротно одредбама Правила III утакмица играна са већим бројем играча од 11
или мањим бројем играча од 7,
ако је полувреме према часовнику судије утакмице (Правило V) трајало дуже од 45
минута, а није у питању надокнада времена, па је у овом временском размаку постигнут
погодак који је имао непосредног утицаја на коначни исход утакмице,
ако је из посредног слободног ударца непосредно постигнут погодак и судија овај
погодак признао, а тај погодак је имао непосредног утицаја на коначан исход утакмице,
ако је приликом убацивања лопте у игру играч убацио лопту у врата, а судија ово признао
као погодак, а тај погодак је имао непосредног утицаја на коначан исход утакмице,
ако је приликом спуштања лопте из руке ("судијска лопта"), лопта непосредно ушла у
врата, а судија је ово признао као погодак, а тај погодак је имао непосредног утицаја на
коначан исход утакмице.

Поништење утакмице по службеној дужности
Члан 65.
По службеној дужности биће поништена утакмица и одређено њено поновно
одигравање, ако се утврди да је судија из нечасних побуда утицао на резултат утакмице.
До поништења утакмице може доћи само на основу правоснажне одлуке надлежног
дисциплинског органа или надлежног суда за дело примања мита или правоснажног решења
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надлежног дисциплинског органа за исто или друго нечасно дело предвиђено општим актима
ФСС.
Поништење, по овом основу може се извршити до завршетка такмичарске године.
Покретању поступка по пријави или по службеној дужности од стране надлежног такмичарског
органа има места само под условом ако је правоснажно решење из претходног става постало
правоснажно до завршетка такмичарске године.
Члан 66.
Када се од стране надлежног органа утврди да су оба клуба, учесници утакмице
извршили лажирање, утакмица ће се регистровати као одиграна, постигнути резултат неће се
признати, а освојени бодови и постигнути голови неће бити унети у табелу и листу стрелаца.
Клубови ће на основу Дисциплинског правилника ФСС бити кажњени.

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67.
Правила прописана овим Правилником на прилагођен начин сходно ће се примењивати
на Футсал такмичења која организује ФСС или чланови ФСС.
Члан 68.
За давање обавезног тумачења и Упутства за примену овог Правилника овлашћен је
Извршни одбор ФСС.
Члан 69.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021) и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС (Службени лист ФСС
„Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Извршни одбор Фудбалског савеза
Србије на седници одржаној 22. јуна. 2022. године, донео је

П РО П О З ИЦ И Ј Е
ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учествују сви регистровани
фудбалски клубови са територије Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: Савез).
Члан 2.
Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским, а наставља се у окружним,
подручним, покрајинским, регионалним фудбалским савезима и ФС Београда (у даљем тексту
територијални савези) из којих се у завршни део такмичења у оквиру Савеза квалификују
победници такмичења територијалних савеза.
Члан 3.
Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза руководе надлежни органи
тих савеза, а завршним делом такмичења за фудбалски Куп Србије руководи Такмичарска
комисија Савеза.
Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза морају се завршити до краја
јуна сваке године.
Члан 4.
У завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије учествују:
•

16 (шеснаест) клубова "Супер лиге", из такмичарске 2021/2022. год.

•

16 (шеснаест) клубова Прве лиге "Србија", из такмичарске 2021/2022. год. и

•

5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски Kуп Србије организованих у оквиру
територијалних фудбалских савеза.
Члан 5.

У завршно такмичење Kупа Србије укључују се и клубови који су у непосредно
завршеном такмичењу за 2021/2022 годину испали у нижи степен такмичења - Прву лигу,
односно одговарајуће српске лиге.
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Члан 6.
Утакмице такмичења за Фудбалски куп Србије у предколу, 1/16, 1/8, 1/4. и 1/2 играју се
по једноструком куп систему. Одређивање парова врши се жребом, а на основу Упутства које
доноси Извршни одбор ФСС.
Члан 7.
Организацију утакмица спроводе учесници такмичења који играју на домаћем терену.
Клуб-домаћин не може мењати место одигравања утакмице.
Уколико стадион домаћег клуба не задовољава безбедносне и сигурносне услове за
одигравање утакмице, а утакмица је проглашена утакмицом високог ризика, одлуком
Такмичарске комисије и Комесара за безбедност ФСС, утакмица ће се играти на другом стадиону
по избору клуба-домаћина, а који задовољава критеријуме, односно има одговарајући
сертификат.
Члан 8.
Место одигравања финаллне утакмице Купа Србије играће се на стадиону једног од
финалиста Купа Србије, на тај начин што ће место одигравања бити одређено жребом. Уколико
стадион одређен жребом не испуњава инфраструктурне критеријуме који су прописани за
такмичење у Супер лиги Србије, примениће се правило из члана 7. става 2. ових пропозиција.
Домаћин финалне утакмице на себе преузима све обавезе и права у вези са
организацијом утакмице, сматра се формалним организатором утакмице и у том смислу врши
пријаву одигравања утакмице надлежним државним органима и предузима у своје име и за свој
рачун све мере и радње порписане законима Републике Србије који уређују спречавање насиља
и недоличног понашања на спортским приредбама.
У случају ситуације из става 1. овог члана, клуб који је први извучен на жребу има својство
домаћина и дужан је да предузме све радње у вези организације утакмице, односно сматра се
формалним организатором утакмице.
Члан 9.
Победник такмичења осваја пехар Фудбалског савеза Србије који је прелазни и на њему
се урезује име победника.
Као спомен за освајање Купа, предходном победнику се додељује минијатурни пехар
(копија оргинала) у трајно власништво, најкасније 30 дана пре одигравање финалне утакмице.
Играчима оба тима и члановима стручних штабова који су наступили у финалној
утакмици, додељује се спомен - знак за успех у овом такмичењу (40 по тиму).
Судији, двојици помоћних судија, четвртом судији, који су судили финалну утакмицу,
ВАР судији, АВАР судији, делегату, посматрачу суђења и комесару за безбедност додељује се
спомен одличје.
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ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 10.
Сваки учесник овог такмичења дужан је да утакмице одиграва са својим најбољим
тимом.
Члан 11.
Клубови-учесници такмичења и службена лица су дужни да на стадион где се одиграва
утакмица дођу најкасније 90 минута пре почетка утакмице, а уколико је утакмица проглашена
утакмицом високог ризика службена лица су дужна да дођу на стадион 120 минута пре почетка
утакмице.
Најкасније 60 минута пре почетка утакмице, судија и делегат ће, у посебно одређеној
просторији, извршити преглед спортске опреме у којој ће наступати учесници, а представници
клубова доставе саставе тимова, имена чланова стручног штаба на клупи за резервне играче и
техничкој клупи, након чега делегат утакмице заједно са четвртим судијом врши контролу
играча.
На клупи за резервне играче могу седети 11 резервних играча и 6 чланова стручног
штаба, а на техничкој клупи 5 чланова.
Члан 12.
Представник клуба дужан је да омогући узимање изјаве искључених играча и службених
лица.

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА
Члан 13.
Клубови - чланови Фудбалског савеза Србије, када учествују у такмичењу наступају само
са играчима који су правилно регистровани на основу Правилника о регистрацији, статусу и
трансферу играча ФС Србије и који су стекли право наступања на Куп утакмицама, путем
информационог система КОМЕТ.
Евидентирање дисциплинских мера почиње од 1/16 завршнице Куп ФС Србије
Све опомене (жути картони) добијени пре 1/16 завршнице КУП-а ФСС бришу се.
За обавезно издржавање забране једне утакмице неиграња, после сваке парне опомене,
или у случају искључења, надлежна је Дисциплинска комисија ФСС.
Члан 14.
У овом такмичењу имају право наступа само играчи који су навршили 17 година живота,
а могу наступити и играчи који су навршили 16 година живота, ако имају одобрење Специјалне
лекарске комисије да могу наступати за први тим Потврда - одобрење Специјалне лекарске
комисије мора бити унето у информационио систем КОМЕТ.
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Сви играчи морају имати уредан лекарски преглед и оглашени за способне, унето у
информационио систем КОМЕТ. Лекарски преглед не сме бити старији од 6 месеци.
Члан 15.
У завршници Куп-а такмичења ФСС могу наступати и страни играчи, а у складу са
одредбама Одлуке о ограничењу броја страних играча у домаћим такмичењима.

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА
Члан 16.
Победник на утакмицама је тим који постигне више голова.
У случају нерешеног резултата, на утакмицама 1/16, 1/8, 1/4, и 1/2. финала, победник
се добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упутством
Међународног борда за извођење удараца са тачке за добијање победника у елиминаторним
такмичењима.
У случају нерешеног резултата на финалној утакмици, играју се продужеци од 2 х 15
минута. У случају да после продужетaка (2 х 15 минута) резултат буде нерешен, победник се
добија извођењем удараца са тачке за казнени удрац, у складу са поменутим Упутством
Међународног борда.
Члан 17.
Победник такмичења за Фудбалски куп Србије обавезно учествује у такмичењу у
организацији УЕФА .
Клуб из става 1. овог члана, да би учествовао у такмичењима у организацији УЕФА мора
имати лиценцу издату од ФС Србије или УЕФА, у складу са одредбама Правилника о
лиценцирању клубова ФС Србије за такмичења у организацији УЕФА.

ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Члан 18.
За сваку утакмицу овог такмичења, Такмичарска комисија Савеза одредиће делегата
који заступа руководство такмичења и има врховни надзор на утакмици.
Извршни одбор Савеза доноси ближа упутства о дужностима и правима делегата Савеза.
Члан 19.
За све утакмице за Фудбалски куп Србије судије одређују Судијска комисија ФСС.
ВАР технологија се обавезно примењује на утакмицама 1/2 финала и финала. Уколико
клуб који је домаћин на утакмици полуфинала Купа нема услове за примену ВАР технологије,
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утакмицу ће играти на стадиону где за то постоје услови, о чему је дужан да обавести
Такмичарску комисију најкасније 7 (седам) дана пре одигравања те утакмице.
Такмичарска комисија, уз предходно мишљење Судијске комисије ФСС, може донети
одлуку да се на појединим утакмицама и пре 1/2 финала примењује ВАР технологија уколико
услови на стадиону то омогућавају.
Члан 20.
Судије и делегат утакмице су у обавези да у прописаном року по завршетку утакмице
доставе извештаје о одиграној утакмици, а у услучају потребе, доставе допунске извештаје на
захтев Такмичарске или Дисциплинске комисије.
Члан 21.
Утакмице се могу играти само на терену који је оспособљен за игру.
Да ли је терен оспособљен за игру одлучује судија на основу Правила фудбалске игре, а
по претходном консултовању капитене тимова и делегата.
Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се њихово мишљење о
оспособљености терена слаже са одлуком судије.
Члан 22.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у заказано време, а
најкасније 15 минута после предвиђеног почетка, утакмицу ће судити четврти судија.
Ако на утакмицу не дођу ни судије, ни делегат, утакмица се неће одиграти.
Против делегата и судија који не дођу на вршење својих дуности повешће се
дисциплински поступак.
ЖАЛБЕ
Члан 23.
Жалбе на утакмицу подносе се надлежном органу за такмичење који их решава у првом
степену.
Жалбе по свим основима морају се уложити у року од 2 (два) дана од дана одигравања
утакмице, а образложење у два примерка са доказом о уплаћеној такси мора се доставити у
року од 3 (три) дана од дана одигравања утакмице.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се
продужава за први наредни дан.
Члан 24.
Неблаговремено уложена или необразложена, нетаксирана или недовољно таксирана
жалба неће се узимати у поступак, већ ће бити одбачена, а утакмица ће се регистровати
постигнутим резултатом.
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При оцени благовремености жалбе узимаће се у обзир датум поштанског жига
препорученог писма, новчане уплатнице, датум приспећа електронске поште, односно доказа о
непосредној предаји жалбе.
Члан 25.
Одлуке по свим поднетим жалбама доносе се најкасније у року од 3 (три) дана од дана
пријема жалбе.
Члан 26.
Жалба на одлуку надлежног органа за такмичење Савеза подноси се Комисији за жалбе
Савеза, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка одлуке.
Одлука Комисије за жалбе Савеза, донета у другом степену, је коначна.
Члан 27.
Такса на жалбу у првостепеном поступку је у износу као на утакмицама степена
такмичења жалиоца.
Ако се жалба делимично или потпуно уважи, такса се враћа подносиоцу жалбе.
Евентуални трошкови жалбеног поступак падају на терет оног клуба који их је
проузроковао.

РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 28.
Све одигране утакмице заршног дела такмичења региструју надлежни органи за
такмичење Савеза, у року који омогућава нормално такмичење.
У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице
продужава се до доношења одлуке по жалби, односно до извршности те одлуке.
Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити поништена, ако је
провестепена одлука постала правоснажна, или је у другом степену донета одлука која је
коначна, изузев у поступку за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима.

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Дисциплински прекршај играча, функционера, судија, стручних и техничких
руководилаца и тренера, као и учесника такмичења Фудбалског купа Србије, решавју се по
одредбама Дисциплинског правилника од стране надлежних органа Савеза.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Утакмице овог такмичења могу се играти на стадионима који у свему одговарају
прописаним Правилима фудбалске лиге и који су регистровани од стране надлежног фудбалског
органа.
Све утакмице завршног дела такмичења Фудбалског купа Србије могу се играти на
травнатим теренима или на теренима са вештачком травом.
Члан 31.
Гостујући тим је дужан да поштује боје дресова клуба домаћина.
Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати видљиве бројеве, прописане
величине на својим дресовима. Бројеви на дресовима морају се слагати са бројевима на списку
играча у записнику о одиграној утакмици.
У завршном делу такмичења клубови су у обавези да на левом рукаву дреса носе лого
генералног спонзора такмичења, уколико то спонзор буде захтевао на основу потписаног
уговора са Савезом.
Члан 32.
Учесници овог такмичења имају право на одлагање одређених утакмица уколико су из
њихових тимова узети играчи за састав фудбалских репрезентације Србије, а према одредбама
Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије.
Члан 33.
За сваку утакмицу овог такмичења обавезно се саставља записник о одиграној утакмици
према обрасцу и упутству за попуњавање обрасца за лигу у којој се такмичи клуб-домаћин. а у
складу са информационим системом СОМЕТ.
Делегат, судије и представници обе екипе, дужни су да у инфомациони систем СОМЕТ
правилно и правовремено унесу све податке који су обавезни упутством.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Приходи са утакмица овог такмичења су
•
•
•

приходи од улазница,
приходи од маркетиншких права,
приходи од ТВ и сродних права.
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ПРИХОД ОД ПРОДАТИХ УЛАЗНИЦА
Члан 35.
Приходи од продатих улазница за утакмице од 1/16 финала закључно са утакмицама 1/2
финала припадају клубу домаћину.
Клуб домаћин је дужан да исплати
а) судијама, ВАР и АВАР - накнаде које су прописане одлуком Извршног одбора Савеза.
б) делегату – накнаду која је прописана одлуком Извршног одбора Савеза.
Приходи од продатих улазница за утакмицу финала припадају клубу домаћину, односно
организатору утакмице.
Фудбалском савезу Србије припада број почасних - протоколарних улазница 10% од
капацитета стадиона.
Расподела улазница за финалну утакмицу КУП-а Србије је искључиво у надлежности
клуба организатор утакмице, с тим да он мора да расподели 30% од капацитета стадиона за
продају другом клубу финалисти.
Расходи целокупне организације финалне утакмице иду на терет домаћина –
организатора утакмице.

ПРИХОД ОД МАРКЕТИНШКИХ ПРАВА
Члан 36.
Сва маркетиншка права и приходи од маркетиншких права за утакмице завршног дела
такмичења за Фудбалски куп Србије припадају „Арена Спорт“, а на основу одредби Уговора о
сарадњи ФСС и HDD WIN d.o.o.
ФСС доставља клубовима који учествују у завршном делу Kупа пре почетка 1/16 финала
услове које су у обавези да испуне у вези организације утакмица, а у вези испуњења уговорних
обавеза према генералном спонзору Kуп такмичења „Арена Спорт“.
Делегат на утакмици задужен је да контролише да ли се од стране клубова домаћина
утакмице поштују све маркетиншке обавезе и да евентуалне неправилности унесе у делегатски
извештај.
Клуб који не поштује установљена маркетиншка правила биће санкционисан
ускраћивањем новчане награде за учешће у завршном делу такмичења за Куп Србије.
ТВ И СРОДНА ПРАВА
Члан 37.
Приходи од ТВ и сродних права од 1/16 финала закључно са финалном утакмицом
припадају ФСС.
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Члан 38.
Фудбалски савез Србије почев од 1/16 финала има искључиво право одређивања
термина почетка утакмица за које је уговорио директан или одложен ТВ пренос, а клуб-домаћин
утакмице је обавезан да ту одлуку примени.
Члан 39
Сви доприноси и трошкови плаћају се:
а) судијама и делегату непосредно по завршетку утакмице или преко текућих рачуна у
законском року.
б) допринос ФСС и Фудбалском савезу подручја - општина најкасније 3 дана по одиграној
утакмици, заједно са финансијским обрачуном,
в) проценат за одржавање стадиона-власнику стадиона, најкасније 3 дана по одиграној
утакмици.
Члан 40.
Учесник такмичења који у одређеном року не уплати одређене доприносе, трошкове и
таксе, не пошаље финансијске извештаје или не уплати износ из чл. 35. ових Пропозиција, биће
одговоран по одредбама Дисциплинског правилника Савеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Такмичење за Фудбалски куп Србије, укључујући и добијање победника за завршни део
овог такмичења, мора бити завршено до јуна текуће године, односно до рока који утврди
Извршни одбор Савеза.
Члан 42.
Надлежни фудбалски савези спроводиће ово такмичење све до завршног дела на основу
својих пропозиција, које не могу бити у супротности са овим Пропозицијама.
Члан 43.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правила фудбалске
игре, Правилника о фудбалским такмичењима и осталих прописа Фудбалског савеза Србије.
Сагласност на све споразуме које евентуално буду закључивани између клубова а по
питању одигравања утакмица купа, даваће Такмичарска комисија ФСС.
Члан 44.
Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал»,
број 22/2021) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС (Службени лист ФСС
„Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Извршни одбор Фудбалског савеза
Србије на седници одржаној 22. јуна 2022. године донео је

OДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ
ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
Пропозицијама такмичења за фудбалски Куп Србије које је донео Извршни одбор ФСС
на седници одржаној 22. јуна 2022. године предвиђено је да у завршном делу такмичења
учествују и то:
•
•
•

16 (шеснаест) клубова Супер лиге, из такмичарске 2021/2022. год.
16 (шеснаест) клубова Прве лиге "Србија",из такмичарске 2021/2022. год.
5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Србије организованих у оквиру
фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београда
Члан 2.

У завршно такмичење Купа Србије укључују се и клубови који су у непосредно
завршеном такмичењу за 2021/2022. годину испали у нижи степен такмичења - Прву лигу
"Србија", односно одговарајуће српске лиге.
Члан 3.
На основу ових критеријума у завршно такмичење у куп Србије пласирало се 37 клубa,
па је потребно да се одигра 5 утакмица предткола да би се такмичење свело на 32 клуба
учесника 1/16 финала.
Члан 4.
5 клубова Прве лиге Србије који су остварили пласман од 12. до 16. места и 5 екипа победника купова ФС РЗС,ФС РИС, ФС Војводине, ФС Београда и ФС Косова из такмичарске
2021/2022. године одиграће 5 (пет) утакмица предкола.
Члан 5.
Такмичарска комисија ФС Србије, жребом ће одредити такмичарске парове у складу са
Упуством за одређивање парова у завршном такмичењу за КУП ФС Србије у такмичарској
2022/2023. години.
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Члан 6.
По одигравању утакмица предкола путем жреба одредиће се парови 1/16 финала у
терминима који су предвиђени Календаром такмичења ФС Србије за 2022/2023. годину.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал»,
број 22/2021) и члана 10.Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист
ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Извршни одбор Фудбалског
савеза Србије на седници одржаној 22. јуна 2022. године донео је

УПУТСТВО
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПАРОВА У ЗАВРШНОМ
ТАКМИЧЕЊУ ЗА КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у завршном делу
такмичења за Фудбалски Куп Србије у такмичарској сезони 2022/2023.
Члан 2.
Одређивање парова у завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије врши се
жребом, који се обавља најкасније 7 (седам) дана пре термина одигравања утакмица
предвиђених Календаром такмичења ФСС за поједино коло.
Члан 3.
Прво коло – предтакмичење
У предтакмичењу учествује 5 (пет) најслабије пласираних клубова на табели Прве лиге
Србије и 5 (пет) победника Куп такмичења организованог у ФС покрајина, региона и ФС Београда
такмичарске 2021/2022.
Парове за предтакмичење одредиће Такмичарска комисија ФС Србије полудиригованим
жребом, водећи рачуна да се међусобно састанку клубови из најмање удаљености, како би се
смањили трошкови путовања, док ће парови почев од 1/16 финала бити одређени жребом
клубови који су такмичарској 2021/2022. години били чланови републичког и нижег степена
такмичења обавезно су домаћини.
Члан 4.
Друго коло –1/16 финала
У прву вазу се ставља 16 (шеснаест) листића са именима клубова чланова Супер лиге
такмичарске 2021/2022.
У другу вазу се стављају листићи са именима 11 (једанаест) клубова чланова Прве лиге
такмичарске 2021/2022. који нису учествовали у предтакмичењу и 5 (пет) листића са именима
клубова победника у предтакмичењу за Фудбалски Куп Србије.
Једанаест клубова чланова Прве лиге такмичарске 2021/2022. који нису учествовали у
предтакмичењу и пет клубова победника у предтакмичењу за Фудбалски Куп Србије су обавезно
домаћини.
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Треће коло –1/8 финала
У прву вазу ставља се 8 (осам) листића са именима клубова који су победили на
утакмицама 1/16 финала које су играли клубови који су се у такмичарској 2021/2022. години
најбоље пласирали на табели Супер лиге, односно Прве лиге, с тим што се приликом утврђивања
поретка на табелама почиње од клубова Супер лиге.
У другу вазу се стављају листићи са именима осталих 8 (осам) клубова који су победили
у 1/16 финала.
Приступа се утврђивању парова 1/8 финала тако што се најпре извлачи листић из прве
вазе, а потом листић из друге вазе, те се на тај начин утврђује одговарајући такмичарски пар.
Након тога у трећу вазу се стављају та два листића са именима клубова, а клуб са чијим
се именом листић први извуче је домаћин 1/8 финалне утакмице.
Клубови који су у такмичарској 2021/2022. години били чланови републичког и нижег
степена такмичења обавезно су домаћини.

Четврто коло –1/4 финала
Листићи са именима 8 (осам) клубова који су се пласирали у 1/4 финале стављају се у
једну вазу. Приступа се утврђивању парова 1/4 финала тако што се најпре извлачи један, а потом
други листић са именима клубова, те се на тај начин утврђује такмичарски пар. Првоизвучени
клуб је домаћин утакмице.
Клубови који су у такмичарској 2020/2021. години били чланови републичког и нижег
степена такмичења обавезно су домаћини.

Пето коло –полуфинале
Листићи са именима 4 (четири) клуба који су се пласирали у 1/2 финале стављају се у
једну вазу. Приступа се утврђивању парова 1/2 финала тако што се најпре извлачи један, а потом
други листић са именима клубова, те се на тај начин утврђује такмичарски пар. Првоизвучени
клуб је домаћин утакмице.
Клубови који су у такмичарској 2021/2022. години били чланови републичког и нижег
степена такмичења обавезно су домаћини.

Шесто коло–ФИНАЛЕ
Место одигравања финалне утакмице Купа ФС Србије одредиће Извршни одбор ФС
Србије на предлог Такмичарске комисије, имајући у виду да стадион на коме би се играла
финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су прописани за такмичење у
Супер лиги Србије.
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У случају да се не донесе одлука из става 1. овог члана, финална утакмица се може
одиграти на стадиону једног од учесника финалне утакмице.
Уколико се клубови финалисти не договоре, Такмичарска комисија ФСС жребом утврђује
који клуб ће бити домаћин финалне утакмице и на ком ће се стадиону одиграти. а по овлашћењу
надлежног органа ФС Србије.
Члан 5.
Ако се у току одређивања парова покаже ситуација која није предвиђена овим
Упутством, Комисија за такмичење Фудбалског савеза Србије ће пре и за време жребања
утврдити поступак за такву ситуацију у складу са овим Упутством. Жалбе након обављеног жреба
се неће разматрати.
Члан 6.
Ово Упутство је саставни део Пропозиција завршног дела такмичења за Фудбалски Куп
Србије, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС "Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал»,
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 22. јуна 2022.
године донео је

ОДЛУКУ
О НОВЧАНИМ НАГРАДАМА ЗА ОСТВАРЕНЕ УСПЕХЕ
У ЗАВРШНИЦИ ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
У оквиру Купа Србије клубовима учесницима завршног такмичења почев од 1/16 финала
припада накнада по одлуци Извршног одбора ФСС, која се расподељује на следећи начин:
•
•
•
•
•
•

за пласман у 1/16 финала клуб добија
за пласман у 1/8 финала клуб добија
за пласман у 1/4 финала клуб добија
за пласман у 1/2 финала клуб добија
за пласман у 1/1 финала клуб добија
клуб победник Купа добија

150.000,00 динара,
250.000,00 динара,
800.000,00 динара,
1.600.000,00 динара,
4.200.000,00 динара,
3.000.000,00 динара.

Члан 2.
Средства из члана 1. ће бити исплаћена клубу након измирених обавеза клуба из
такмичења.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној 22.06.2022. године донео је

П РО П О З ИЦ И Ј Е
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА
ЖЕНЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан1.
Првенство у Супер лиги Србије за жене у такмичарској сезони 2022/2023 организоваће
се на следећи начин:
Супер лига Србије за жене (у даљем тексту: Супер лига) је јединствена и броји 8 (осам)
клубова.
У такмичењу за првенство Супер лиге у сезони 2022/2023 учествују следећи клубови:
•
•
•

6 клубова Супер лиге Србије за жене из такмичарске 2021/2022 сезоне који су заузели
првих 6 места и
1 клуб - првак Прве лиге Србије за жене у такмичарској сезони 2021/2022
1 клуб победник баража између између седмопласираног клуба након одиграног
такмичења за play-out у Супер лиги и другопласираног клуба у Првој лиги у такмичарској
сезони 2021/2022.
Од такмичарске 2023/2024. сезоне у Супер лиги учествују следећи клубови:

•
•
•

6 клубова Супер лиге који су заузели првих 6 места у Супер лиги у такмичарској сезони
2022/2023.
1 клуб победник такмичења у Првој лиги Србије за сезону 2022/2023.
1 клуб победник баража између 7-мо пласираног клуба након одиграног такмичењу за
play – оut Супер лиге и другопласираног клуба Прве лиге у сезони 2022/2023.

Уколико један од потенцијалних учесника баража из било ког разлога одустане од
такмичења или самог баража, утакмице баража се неће ни играти, а други учесник баража ће
аутоматски постати нови члан Супер лиге. Уколико оба потенцијална учесника баража одустану
од такмичења, упражњено место ће бити попуњено одлуком ИО ФСС, а на предлог Комисије за
женски фудбал.
Члан 2.
Првенство у Супер лиги организује се и спроводи по трокружном бод систему и то у два
лига круга (сви клубови се састају међусобно) и завршни део који подразумева мини лигу (play
- off) и мини лигу (play - out) према утврђеном календару такмичења у оквиру 20 кола и то: 11 у
јесењем и 9 у пролећном делу првенства.
Два круга лига такмичења спроводе се у оквиру 14 кола, (сваки клуб игра једном као
домаћин, једном као гост).
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Мини лига се формира након два круга лига такмичења и то према постигнутим
резултатима након одиграних 14 кола. Формира се мини лига (play - off) са клубовима који су
заузели од првог до четвртог места на табели, а такође, формира се мини лига (play - оut) са
клубовима који су се пласирали од петог, закључно са осмим местом на табели.
Уколико један клуб одустане из такмичења пре почетка play-off-a или play - out-a,
такмичење се наставља без тог клуба, с тим што у том случају ни један клуб не испада из лиге,
већ испада клуб, који је одустао од такмичења. Ако се деси да пре почетка play-off-a или play out-a, одустану два клуба, и тада се такмичење наставља, према постојећем систему и
Пропозицијама такмичења, са предвиђеним бројем утакмица, које сваки клуб игра као домаћин
и као гост.

PLAY - OFF
Клубови који су заузели прва четири места на табели након одиграних четрнаест кола
првенства у сезони 2022/2023 формирају мини лигу (play - off) и преносе све резултате и све
бодове из свих одиграних утакмица.
Мини табела (play - off) се одређује збиром свих пренетих бодова из свих одиграних
утакмица након одиграних 14 кола.
Први круг (plаy-offa) за титулу првака Супер лиге игра се на следећи начин:
1)

1-4

2)

2-3

1-3

3)

4-2

2-1
3-4

Други круг (plаy-offa) за титулу првака Супер лиге игра се на следећи начин:
4)

4-1
3-2

5)

3- 1
2-4

6)

1-2
4-3

На крају оба круга (play-off-a) мини лиге такмичења утврђује се коначан пласман на
табели. Клуб који на коначној табели (play-off-a) заузме прво место проглашава се прваком
Супер лиге за сезону 2022/2023 и стиче право учешћа у одговарајућем такмичењу у женском
фудбалу Европске фудбалске федерације (УЕФА).
Клуб стиче право учествовања у међународним такмичењима под условом да је добио
лиценцу од надлежних органа ФС Србије у складу са одредбама Правилника о лиценцирању
клубова Фудбалског савеза Србије за такмичење у организацији УЕФА.
Уместо клуба који није добио лиценцу,а остварио је спортски успех на основу којег је
могао да учествије у међународним такмичењима,право учешћа стиче следећи најбоље
пласирани клуб Супер лиге који је добио лиценцу.

PLАY - ОUТ
Клубови који су заузели пласман од петог до осмог места на табели Супер лиге Србије за
жене у сезони 2022/2023 након 14 кола првенства формирају мини лигу (play - оut) и преносе
све резултате и све освојене бодове из свих одиграних утакмица.
Мини табела (play - оut) се одређује пласманом свих пренетих бодова из свих одиграних
сусрета након 14 одиграних кола:
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Први круг (play - оut), за опстанак у Супер лиги, игра се на следећи начин:
1)

5-8

2)

6–7

5-7

3)

6 -8

6- 5
8- 7

Други круг (play-aut) за опстанак у Супер лиги игра се на следећи начин:
4)

8-5
7-6

5)

7–5

6)

8-6

5- 6
7-8

На крају оба круга (play-оut) мини лиге такмичења, утврђује се коначан пласман на
табели. Клуб који, на основу резултата, заузме осмо место на табели испада из Супер лиге и
прелази у непосредно нижи степен такмичења Прву лигу Србије за жене.
У случају да два или више клубова у такмичењу (play - оut) у коначном пласману имају
исти број бодова за одређивање коначног пласмана формира се мини (помоћна) табела тимова
који су у питању.
Утврђивање коначног пласмана на табели play - оut-a спроводи се на истоветан начин
као и за утврђивање коначног пласмана на табели play-off-a.

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ
Члан 3.
Утврђивање пласмана на табели после првих 14 кола, као и приликом формирања група
play-off и play-out и коначних табела након завршетка такмичења у play-off-у и play-out-у, врши
се на следећи начин:
У случају да два или више клубова у такмичењу у коначном пласману имају исти број
бодова за одређивање коначног пласмана формира се мини (помоћна) табела тимова који су у
питању. Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених
голова. У случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а
ако су постигли исти број голова онда деле места која им припадају.
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака или обезбеђује учешће у неком
међународном такмичењу, као и о месту које одлучује о прелазу у нижи степен такмичења
(укључујући и разигравање, play-off, play-out и сл. ) у случају истог броја освојених бодова два
или више клубова, пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од
резултата који су постигнути у међусобним сусретима тимова.
Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир
бодова једнак одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака
одлучује већи број постигну тих голова у гостима (када су у питању два клуба) односно већи број
постигнутих голова (када су у питању 3 и више клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи
до решења, онда се играју утакмице између заинтересованих клубова, и то :
•
•
•

две утакмице по двоструком бод систему, ако су у питању два клуба.
три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену , ако су у питању три
клуба.
потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неутралном терену, ако је у
питању 4 или више клубова.
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Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо одигравања утакмица,
питање победника може се утврдити и путем жреба који спроводи Комесар за такмичење Супер
лиге.

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 4.
Такмичењем у Супер лиги Србије за жене руководи Извршни одбор ФСС, преко
Комесара за такмичење Супер лиге Србије за жене и његовог заменика (у даљем тексту:
Комесари за такмичење, с тим да је извршни орган Комесар за такмичење), којима је Извршни
одбор поверио ове послове.
Члан 5.
Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да
се старају о организације утакмице. Клубови учесници сносе трошкове организације утакмице и
доласка на одигравање утакмице у редовном или у новом термину, ако је иста одложена или
прекинута.
Члан 6.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење најкасније 20 дана пре
почетка јесењег, односно, пролећног дела такмичења, према званичном календару ФСС.
Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом.Уколико у овом такмичењу учествују два
клуба из истог места, односно, из места која су удаљена до 10 км. приликом жреба, односно
извлачења такмичарских бројева, утврдиће се такав распоред утакмица ових клубова како би се
избегло да у истом колу ови клубови истовремено буду домаћини. Приликом извлачења
такмичарских бројева клубова, а у циљу коришћења и оних термина који по званичном
календару ФСС нису предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може да
одлучи да се такви термини користе за поједина првенствена кола.За успостављање распореда
такмичења такмичарски бројеви клубова бирају се полудиригованим жребом према
Бергеровим таблицама.
Члан 7.
Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови домаћини дужни су да
најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утакмице сваког кола, начелно понедељком за
термине викенда, а петком за термине у среду, Комесару за такмичење доставе у писаној форми
на е-маил:
•

дан и време почетка одигравања утакмице, а коначан термин почетка утакмице утврђује
Комесар.

Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније термине почетка утакмица
и повратно званично обавестити све клубове.
Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року исту ће заказати Комесар
за такмичење и о томе обавестити заинтересоване клубове.
При одређивању времена почетка утакмице, Комесар ће водити рачуна о временским
приликама, годишњем добу, померању времена и посебно, да време одигравања утакмице не
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буде на штету гостујуће екипе, тј. ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изузев
ако су екипе постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 11:00 часова.
Посебно се мора водити рачуна о међумесној удаљености тако да на удаљености до 200
километара утакмица се може заказати најраније у 11:00 часова, а на удаљености преко 200
километара најраније у 13:00 часова.
Члан 8.
Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима и у интересу такмичења,
одобрити одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђених календаром
такмичења, под условом да клубови који траже такву сагласност не остварују такмичарску
погодност на штету других клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења. Клубови су
дужни да ову сагласност доставе комесару у писаној форим.
Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и недељом, изузетно и другим
данима по одобрењу Комесара за такмичење уз услове предвиђене овим Пропозицијама.
Члан 9.
Извршни одбор ФСС ће током првенства, а према указаној потреби, на предлог Комисије
за женски фудбал ФСС и Комесара за такмичење,разматрати питања развоја, унапређења и
регуларности такмичења и предузимати потребне мере.
Члан 10.
У случају лошег времена, одложена утакмица ће се одиграти уколико је могуће, пре
наредног првенственог кола, уколико су отклоњени услови због којих је утакмица одложена.
Уколико за ово постоје услови, Комесар за такмичење ће одобрити први слободан термин за
одигравање одложене утакмице.
Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се нису
могли отклонити (невреме, магла, нестанак ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном
термину, пожар, земљотрес и сл.), о чему одлучује судија утакмице. Комесар за такмичења
одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати постигнутим
резултатом до прекида утакмице, а у складу са чланом 48. став 2. Правилника о фудбалским
такмичењима ФС Србије.
Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је до прекида дошло
пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, сагласно члан 48. став 2. Правилника о
фудбалском такмичењу.
Члан 11.
Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица,донети одлуку да
се првенствена утакмица, или цело првенствено коло,одложи због оправданих разлога који су
наступили без кривице клубова учесника, саобраћајне несреће једне од екипа учесница
такмичењу, друштвених немира већих размера, немогућности да се спроведу прописане мере
безбедности за одигравање првенствених утакмица и сл.).
У случају поновног проглашења епидемије КОВИД 19 вирусне инфекције, или сличне
епидемије у Републици Србији примењиваће се следеће одредбе:
•

У случају да поједини фудбалски клубови имају играче оболеле од вируса КОВИДА 19 и
да по томе основу желе да одложе одигравање утакмице, такво одлагање неће бити
дозвољено, већ ће у случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица
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способих за одигравање утакмице /од којих једна мора да буде голман/, утакмица бити
одиграна у заказаном термину.
У случају да клуб не поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице /од којих једна мора да буде голман/, утакмица ће бити
одложена и потом одиграна у накнадном термину, а клуб је дужан да као доказ за
одлагање поднесе надлежним такмичарским органима медецинску документацију о
броју играча заражених вирусом КОВИД 19.
У случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица 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 /парфорфе/ у корист противника.

У случају одсуства чланова Медицинске комисије, те немогућности добијања
сагласности за одлагање од стране комисије, Комесар за такмичење, може затражити
консултације са другим медицинским лицима, донети одлуку, а од Медицинске комисије,
накнадно, тражити мишљење.
Клуб у овом такмичењу има право на одлагање првенствене утакмице, уколико су из
његовог тима узете најмање 2 /две/ играчице за састав фудбалске репрезентације Србије („А“
или Омладинске репрезентације). Уколико је играчица позвана за репрезентативну селекцију, а
изостаје из оправданих медицинских разлога, које даје искључиво стручни штаб
репрезентације, иста нема право наступа за матични клуб за одигравање пријатељских нити
такмичарских утакмица у термину трајања комплетне репрезентативне акције.
Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такмичење, на предлог
једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба учесника, може донети одлуку, да
клубови учесници утакмице замене улоге клуба домаћина, али само по постигнутом споразуму
у јесењем делу текуће такмичарске сезоне и само једном за један клуб.
Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такмичење ће донети
одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под условом да сваки клуб има најмање
3 слободна дана између одигравања две утакмице. Одложене утакмице јесењег дела првенства
морају се одиграти најкасније пре првог кола које се игра на пролеће, а одложене утакмице
пролећног дела првенства пре одигравања последња три или два кола, која се на основу одлуке
Комесара за такмичење обавезно играју у исто време.
Члан 12.
Сваки клуб који учествује у првенству Супер лиге Србије за жене мора да испуњава
следеће услове:
•
•
•
•
•
•

да утакмице игра на игралишту са травнатим тереном, као и на терену са са вештачком
подлогом (под условом да у свему одговара Правилима фудбалске игре), које је
регистровано од стране надлежног органа савеза који води такмилење;
да се утакмице у оквиру Супер лиге Србије за жене морају играти на стадионима игралиштима регистрованим, најниже, за утакмице Српске лиге или за више степене
такмичења;
да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од травнатог терена оградом,
према прописима ФСС;
да обезбеди 6 сакупљача лопти, обучених у спортску опрему, која мора да се разликује
од опреме играчица које играју утакмицу;
да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за судије;
да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање, умивање и пиће, ВЦ
и друге пратеће просторије, са довољном квадратуром;

БРОЈ 8
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 45

заштитне кабине за резервне играче и стручна руководства, као и одвојену заштитну
кабину за делегата утакмице, које се постављају на уздужној страни игралишта,
постављене у скалду са ПФИ, као и обележен „технички простор“, у складу са прописима
ФСС;
посебну просторију за сачињавање записника о утакмици;
да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија играчица у складу са
прописима ФСС. Да испуњава све услове у вези са стручно педагошким радом у складу
са одговарајућим прописима ФСС клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС
о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно
примењују уз Правила фудбалске игре;
клуб је дужан да у законском року предвиђеним Правилником о безбедности и
сигурности на стадионима, достави АТЕСТ за електро-громобранске инсталације, без
којег се не могу играти утакмице;
да женски фудбалски клуб уколико не поседује стадион - игралиште мора да закључи
уговор о коришћењу са власником стадиона - игралишта за целу предстојећу сезону;
да клубови надлежном органу ФС Србије, пре почетка првенства, пријаве стадион игралиште на којем ће током целе сезоне играти првенствене и куп утакмице. Само они
стадиони - игралишта, које клубови пријаве, а који ће бити примљени од стране
надлежног органа ФС Србије, биће стадиони - игралишта, на којима ће се моћи играти
првенствене и куп утакмице Супер лиге Србије за жене у текућој сезони;
да клубови доказе о поседовању стадиона-игралишта или уговор о коришћењу,
достављају на увид уз такмичарски упитник, који су у обавези да органу који води
такмичење доставе 15 дана пре почетка првенства;
да клубови обавезно имају организован рад са играчицама млађим од 15 година,
односно да имају формирану најмање по једну пионирско-кадетску екипу коју морају да
укључе у надлежно такмичење у Развојној лиги;
да клубови који се лиценцирају за међународна такмичења од сезоне 2023/2024
обавезно имају екипу коју морају да укључе у надлежно такмичење у Кадетској лиги;
да клубови који се такмиче у Супер лиги Србије за жене од сезоне 2024/2025 обавезно
имају екипу коју морају да укључе у надлежно такмичење Кадетске лиге;
Клуб чија млађа селекција у току такмичарске сезоне буде искључена или одустане од
такмичења у Развојној лиги, аутоматски губи статус члана Супер лиге;
да за сваки пријављени (примљени стадион) има АТЕСТ громобранске и електроинсталације, у складу са Правилником о безбедности и сигурности ФСС.
Члан 13.

Сваки клуб учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са својим најбољим
тимом и да утакмицу, по правилу, започне са 11 играчица. Уколико клуб из неоправданих
разлога дође на одигравање утакмице са мањим бројем играчица и/или иста буде прекинута из
тог разлога, аутоматски се активира члан 4. Пропозиција Развојне лиге Србије. Комесар за
такмичење је дужан да прати ове одредбе и да достави информацију о обустави рефундације
ових трошкова стручној служби ФСС.
Члан 14.
Приликом одигравања сваке утакмице овога такмичења, представници клубова су
дужни да најкасније 45 минута пре почетка утакмице, делегату утакмице обавезно доставе на
увид: саставе екипа унесене у информациони систем КОМЕТ, 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, да обезбеди рачунар, обавезно са интернет конекцијом и штампачем,
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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, Комесар за такмичење ће извршити
исправку по службеној дужности или на захтев заинтересованих страна.
Комесар за такмичење доноси ближе Упуство о попуњавању записника утакмице и
извештава делегата.
Члан 15.
За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о одиграној утакмици
према обрасцу који утврђује ФСС, који је доступан преко информационога система КОМЕТ, који
представља званичну платформу за израду записника и извештаја са утакмице.

Члан 16.
За време одигравања утакмице, на клупама за резервне играча могу седети 6 (шест)
службених лица и 7 (седам) резервних играчица. Службена лица која седе на клупама за
резервне играчице су:
•
•
•
•
•

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

За време одигравања првенствених утакмица поред терена за игру се дозвољава
постављање додатне техничке клупе,која мора бити удаљена 5 м од клупе за резервне играче,на
истој могу бити присутна следећа лица /највише 5/ тренер голмана,тренер статистичараналитичар,економ,физиотерапеут,кондициони тренер.
Непоштовање ових одредби и одсуство тренера повлачи примену Дисциплинског
правилника ФСС.Одсуство лекара пре почетка утакмице, повлачи забрану одигравања утакмице
од стране делегата, а клуб се предаје у надлежност дисциплинске комисије, док одлуку о
регистрацији утакмице службеним резултатом, доноси Комесар за такмичење по службеној
дужности.
Члан 17.
Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личности
делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време одигравања, као и све до напуштања
места одигравања утакмице.
Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди лекарску службу
и кола хитне помоћи, која морају да буду на стадиону-игралишту најмање на 30 минута пре
почетка утакмице.
Уколико делегат утакмице констатује да кола хитне помоћинису на стадиону, односно
игралишту до почетка утакмице, та утакмица се неће одиграти, а све последице због
неодигравања утакмице сноси клуб домаћин.
Клуб домаћин обавезан је да утакмицу пријави надлежном органу МУП-а Републике
Србије, полицијској управи или полицијској станици МУП-а Републике Србије, искључиво у
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складу са Законом о спорту, законом о јавном окупљању, Законом о приватном обезбеђењу и
упуством које званично изда надлежни орган ФСС. Образац пријаве, обавезно се предаје
делегату утакмице.
Клуб домаћин је такође дужан да обезбеди одговарајућу редарску службу од најмање 5
редара који се могу налазити искључиво ван ограђеног дела терена за игру и потребну опрему
за озвучење. За евентуалне утакмице високог ризика, применити правилник о безбедности и
сигурности на фудбалским игралиштима,а обавештење о јавном скупу је тада обавезно.

ПРАВО НАСТУПА
Члан 18.
Право наступа имају све правилно регистроване играчице са 16 (шеснаест) година
живота и које су стекле право наступа на првенственим утакмицама. Изузетно, у тимовима
сениорског узраста могу наступити играчице са 15 година, али не и млађе од 15 година на дан
утакмице, с тим да морају обавезно имати одобрење специјалне лекарске комисије, којим се
оглашавају способним за наступање на утакмицама сениорског узраста. Потврда - одобрење
специјалне лекарске комисије мора бити унето уинформациони систем КОМЕТ. Уколико
потврда -одобрење специјалне лекарске комисије није унето на овај начин, делегат неће
дозволити наступ играчици на утакмици.
На првенственим утакмицама немају право наступа играчице које се налазе под
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном забране играња због добијених
опомена.
Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем жутог картона
уписана у записник првенствене утакмице. Ако играчица на утакмици добије опомену и на истој
буде искључен због добијања друге опомене, играчица се дисциплински кажњава, а опомене
се не евидентирају ни у записнику утакмице.
Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других дисциплинских мера
за играчице.
Уколико клуб не поступи у смислу става 2. овог члана и наступи са играчицом о којој је
реч, утакмица ће по жалби противника или по службеној дужности, бити регистрована са 3:0
(пар форфе) у његову корист, а клуб и играчица ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског
правилника ФС Србије.
Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице, насталу после сваког
добијања 4 (четири) опомене, играчица издржава на првој наредној утакмици, а након
издржане казне због 4 жута картона, након свака два жута картона, на првој наредној утакмици
у такмичарској години.
Играчици, чији наступа на утакмицама доигравања баража, преноси опомене у бараж у
затеченом стању, тј. ове опомене се не бришу, већ играчица са тим бројем започиње утакмице
доигравања баража.
Опомене из једне такмичарске сезоне не преносе се у другу-бришу се.
Члан 19.
Право наступа имају све правилно регистроване играчице које су навршиле 16 година
живота и које су стекле право наступа на првенственим утакмицама, под условом да су
регистроване за ту такмичарску годину путем информационог система КОМЕТ.
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Идентитет играчица обавезно утврђује делегат утакмице пре почетка утакмице на
терену за игру или у ходнику испред свлачионица, а за закаснеле играчице приликом уласка у
игру, а код закаснелих заменица играчица, приликом ступања у технички простор, под условом
да су уписане у записник пре почетка утакмице. Све играчице и заменици треба да буду спремне
у спортској опреми, дресовима најкасније 10 минута пре почетка утакмице. На првенственим и
КУП утакмицама Супер лиге за клуб могу наступити највише 4 (четири) стране играчице у складу
са важећим одлукама надлежних органа ФС Србије.
Члан 20.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају имати уредан налаз о
извршеном лекарском прегледу и бити оглашене способне за играње фудбала. Клуб је дужан да
за сваку играчицу у информациони систем КОМЕТ унесе и потврду о извршеном лекарском
прегледу, оверену од стране медицинске установе и лекара који је извршио преглед.
Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци за играчице сениорке , а за
играчице млађе од 16 година, али не и млађе од 15 година на дан утакмице, специјални
лекарски преглед не сме бити старији од 4 (четири) месеца. Лекарски преглед мора играчица
бити унесен у информациони систем КОМЕТ. Играчица које није лекарски прегледана, односно
која није обновила лекарски преглед у одређеном временском року или којој је од стране
лекара забрањено играње или се налази на боловању, као и играчица којој лекарски преглед
није унет у информациони систем КОМЕТ не може наступати на јавној утакмици и делегат
утакмице ће таквој играчици забранити наступ, сагласно члану 45. Правилника о фудбалским
такмичењима. Под појмом убележен лекарски преглед подразумева се да је оверен од
надлежног регистрационог органа. Специјални лекарски преглед не може бити у форми потврде
и мора бити искључиво унесен у информациони систем КОМЕТ.Играчица, која на дан утакмице
пуни 16 година има право наступа као редовна играчица. Играчица, које на дан утакмице пуни
15 година, може да наступи са специјалним лекарским прегледом, али исти мора бити урађен
истог дана, када пуни 15 година и унесен у информациони систем КОМЕТ.

ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ
Члан 21.
За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата који заступа
руководство ФСС и има врховни надзор над утакмицом,оцењује укупну организацију утакмице,
рад свих службених лица и одлучује о спровођењу мера за несметано одигравање утакмице.
Делегат је дужан да на утакмицу дође 60 минута пре почетка утакмице, а за утакмице високога
ризика 90 минута пре почетка утакмице.Клуб домаћин је дужан да делегату обезбеди најбоље
место у ВИП ложи или кабини поред терена за игру одакле ће делегат посматрати
утакмицу.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. Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи
додатне писмене извештаје службених лица. Уколико на утакмицу не дође делегат,дужност
делегата ће обавити судија утакмице. Извршни одбор ФСС доноси Упуство о дужностима и
правима делегата. За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.Листу делегата
утврђује ИО ФСС.
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СУДИЈЕ
Члан 22.
Комесар за суђење ФСС одређује судије за све утакмице. То своје право Комесар за
суђење може пренети на свог заменика или други орган надлежног територијалног фудбалског
савеза. Комесара за суђење, као и његовог заменика, бира Извршни одбор ФС Србије на предлог
Судијске комисије ФСС. Судија је дужан да путем информационог система КОМЕТ у записник о
одиграној утакмици унесе све неопходне информације са утакмице (резултат, стрелце, изречене
опомене итд..), као и све остале евентуалне примедбе и да записник верификује најкасније у
року од 15 минута од завршетка утакмице. Судија је дужан да у записник утакмице унесе
писмену пријаву против играчице, функционера, стручних и техничких руководилаца за
прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.
Члан 23.
Првенствене утакмице Супер лиге суде женске судије са листа коју усваја Извршни одбор
ФС Србије и по потреби, мушке судије са листе Супер лиге Србије и Прве лиге Србије.
Члан 24.
Судије су обавезне да дођу на стадион-игралиште 60 минута пре времена одређеног за
почетак утакмице и успоставе контакт са делегатом и другим службеним лицима клубова на
утакмици.
Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед просторија, терена за
игру, а у случају евентуалних примедби захтевају да се исте отклоне до почетка утакмице.
Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о опоменутим и
искљученим играчицама, удаљеним лицима из ограђеног дела терена за игру и да те податке
овери потписом у записнику утакмице.
Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту утакмице искључена
играчица, удаљени тренер или друго службено лице, као и евентуално пријављено лице, да
изјаву због чега је искључено, удаљено, или пријављено.
Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица не поступе у складу са
одредбама претходног става овог члана, сматраће се да су саслушани и надлежни дисциплински
орган казниће их по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
Члан 25.
Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан за игру. Клуб
домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан за одигравање утакмице,
адекватно припремљен, а висина траве да буде највише 30 мм. Обавеза је клуба домаћина да у
зимским условима мора да поступи по Упутству Комисије за терене ФСС у погледу припреме
терена да буде погодан за игру. Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у
присуству делегата утакмице, капитена оба клуба учесника утакмице и то у време које је
службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може да се врши и раније, али истог
дана и под условом да то буде обављено у присуству судије утакмице, делегата и капитена оба
клуба учесника утакмице. Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог
што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу. Клуб који није
адекватно припремио терен за игру и пратеће објекте за одигравање утакмице и иста не буде
одиграна због неусловности терена за игру и пратећих објеката, сноси одговарајуће последице
предвиђене прописима ФС Србије и има обавезу да противничком клубу покрије трошкове
везане за долазак на неодиграну утакмицу.
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Судија и делегат су обавезни да у записник унесу донету одлуку о неподобности терена
и да записник у информациони систем КОМЕТ, те да усмено обавесте комесара.
Члан 26.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у одређено време за
почетак утакмице, утакмицу ће судити први помоћник.
У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други помоћник судије.
Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат,утакмица се неће
одиграти.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ И ОПРЕМА ИГРАЧИЦА
Члан 27.
Сваки клуб пријављује и у Записник утакмице се уписује највише 18 (осамнаест)
играчица.
Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник, не могу наступити на
утакмици.
У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током игре може се извршити
највише 5 (пет) измене.
Ако један тим, за време утакмице, остане са мање од 7 (седам) играчица судија је дужан
да утакмицу прекине, у складу са одредбама ПФИ.
У складу са Одлуком бр. 1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 Правила фудбалске
игре, дресови играчица на полеђини морају бити обележени бројевима. Играчица не може
наступити на утакмици без броја на дресу.
О исправности замена играчица искључиво се брину судија утакмице,први помоћни
судија и делегат.

НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА
Члан 28.
Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице сталног такмичења
не наступи један од тимова учесника утакмице са потребним бројем играчица, судија ће
саопштити капитену тима који је био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти и то
унети у записник утакмице.
Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више силе, судија ће сачекати и
нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може да се заврши на време. Ако се
игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доведе у
питање одигравање следеће утакмице.
Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној дужности са 3:0 (парфорфе), уколико констатује да је недолазак тима на утакмицу неоправдан.
Клуб који не наступи на одигравање утакмице дужан је да надокнади штету другом
клубу. Висина штете, на основу документованог захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар
за такмичење.
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НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ
Члан 29.
Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих 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 са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из оправданих разлога који
се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енергије, пожар,
земљотрес, и др.), о чему одлучује судија,или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће
се нова утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног
за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена одређеног за игру,
регистроваће се постигнутим резултатом.
Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Комесар за такмичење,
одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се региструје по
службеној дужности са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из ст. 1. и 3. овог члана доноси по
службеној дужности Комесар за такмичење.
Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакмице, сматраће се да су
одустала од даљег такмичења, те ће сносити последице предвиђене Дисциплинским
правилником ФСС.
Члан 30.
Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид 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 Комесар
за такмичење.

Члан 31.
Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, 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 за противнички клуб.
Ако комесар за такмичење утврди да за прекид игре није крив ниједан од клубова
учесника, односно да су за прекид подједнако крива оба клуба, и да је организатор утакмице
предузео све мере предвиђене одлуком надлежног такмичарског органа, о организацији и
обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може,
одлучити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.
Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање првенствене
утакмице на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа на дан
одигравања поновљене утакмице.
У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, надлежни
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и забранити му одигравање
утакмица на том игралишту за време вођења поступка.
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ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ
Члан 32.
Суспендовани тим, односно, сви тимови суспендованог клуба, не могу наступити на
јавној утакмици све док траје суспензија.
Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због неизвршења коначних
одлука надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из такмичења предвиђених
Пропозицијама овог 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 одиграти утакмице према распореду који
утврђује Комесар за такмичење.
Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се дисциплински поступак
по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, као и против противничког клуба ако је
обавештен о суспензији суспендованог клуба.

ЖАЛБЕ
Члан 33.
О регуларности утакмице може се решавати само на основу жалбе оштећеног клуба.
Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразумева се сваки клуб који је
оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба.
Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их решава у првом степену.
Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 / два/ дана од одигране утакмице
са образложењем и свим потребним доказима у 2 (два) примерка и потврдом о уплаћеној такси
која мора бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе.Један примерак жалбе Комесар
задржава за своје потребе, а други примерак доставља клубу у спору на коју је овај дужан да у
писаној форми одговори у року од три дана од дана пријема исте.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се
продужава за први наредни дан.
Члан 34.
Износ таксе за жалбу утврђује Извршни одбор ФСС.
Свака измена износа такси објављује се у Службеном листу ФСС „Фудбал“.
Члан 35.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе
биће одбачене.При оцени благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштанског жига
препорученог писма, новчане уплатнице или упутнице, односно, доказа о непосредној предаји
жалбе и уплати таксе.
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Члан 36.
Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 8 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако жалбени разлози не спадају у надлежност другог органа. У том случају решавање
жалбе се одлаже до коначне одлуке тог надлежног органа. Жалба у другом степену мора бити
решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе.
Члан 37.
Жалбе на одлуку Комесара за такмичење фудбалских лига за жене подносе се Комисији
за жалбе ФСС. Рок за подношење жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке, уз доказ о
уплати прописане таксе. При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када је
жалба непосредно предата пријемној канцеларији ФСС за оверу пријема, или датум поштанског
жига на потврди о пријему препоручене пошиљке. Другостепена одлука мора бити донета у
року од 7 (седам) дана. Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, недопуштене
и жалбе потписане од стране неовлашћених лица, одбациће се одлуком Комесара за такмичење
лиге. Против одлуке о одбацивању неблаговремене,недопуштене или нетаксиране, односно,
недовољно таксиране жалбе, жалилац има право жалбе надлежном другостепеном органу –
Комисији за жалбе Скупштине ФСС. Одлука Комисије за жалбе ФСС у другом степену је коначна
и против ње нема места жалби.
Члан 38.
Ако Комисија за жалбе Скупштине ФСС не поступи у смислу члана 35. ових Пропозиција,
сматра се да је жалба одбијена и подносилац жалбе има право да поднесе одговарајући правни
лек пред Сталним арбитражним судом за спорт у Лозани у складу са одредбама Статута ФСС.

ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ
Члан 39.
Изузетно од одредби чл. 32. и 36. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола која
непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у баражу, који се непосредно
спроводи по завршетку такмичења, или клуба који треба да настави такмичење у вишем степену
такмичења, рок за улагање жалби се скраћује и то у првом степену на 1 (један) дан и то сутрадан
до 17:00 часова по одиграној утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првостепене
одлуке. Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног празника, продужава
се на први наредни дан.
Члан 40.
У случају да Комисија за жалбе ФСС не донесе одлуку по жалби из претходног члана ових
Пропозиција у року од 8 (осам) дана, сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна има
право да поднесе одговарајући правни лек пред Сталним арбитражним судом за спорт у Лозани
у складу са одредбама Статута ФСС.

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 41.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за регистрацију утакмице по
службеној дужности са 3:0 (пар форфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.
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Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, најкасније у року од
15 дана од дана њиховог одигравања. У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за
регистрацију утакмице продужава се до доношења коначне одлуке о жалби. Једном
регистрована утакмица не може се поништити од стране Комесара за такмичење, ако је одлука
постала правоснажна или је у другом степену донета одлука која је коначна.

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 42.
О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове играчице, функционери,
судије, други фудбалски радници и друга лица, у овом ткамичењу, одлучује Дисциплинска
комисија, којој је Извршни одбор ФСС поверио те послове.

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА
Члан 43.
Ако се пре почетка такмичења у Супер лиги из било којих разлога упразни једно место,
попуњавање Лиге врши се тако што у Лигу улази поражени клуб учесник баража између 7-мо
пласираног клуба након одиграног такмичењу за play – оut Супер лиге и другопласираног клуба
Прве лиге. Уколико се догоди да се ни на тај начин не може попунити Лига или се упразни већи
број места од једног, онда се попуњавање врши одлуком Извршног одбора ФСС, а на предлог
Комисије за женски фудбал, водећи рачуна о развоју женског фудбала. Уколико клуб одустане
од такмичења пре почетка баража, у том случају се бараж неће ни играти, а клуб ће бити предат
на дисциплинску одговорност, док ће његов противник, потенцијални учесник баража постати
члан Супер лиге за жене.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 44.
Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС на предлог Комисије за женски
фудбал .
Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Приходе са првенствених утакмица Супер лиге убирају клубови домаћини.
У случају одигравања поновљене првенствене утакмице, укупан приход са те утакмице,
по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, судија и делегата, деле се на
једнаке делове. Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не могу подмирити
укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клубови заједнички сносе дефицит.
Члан 46.
Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјалног контролора и
посматрача суђења, на предлог Комисије за женски фудбал ФСС, утврђује Извршни одбор
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ФСС.Трошкове службених лица сноси ФСС према трошковнику који усвоји ИО ФСС. Клуб
домаћин је дужан да све трошкове према службеним лицима (таксе и путне трошкове) исплати
по завршеној утакмици, или путем текућих рачуна најкасније до уторка до 12:00, ако је утакмица
играна током викенда или петка до 12:00 часова, за утакмице игране у среду. Уколико клуб не
исплати ове трошкове, по истеку наведеног рока, не може наступити на наредној првенственој
утакмици, јер се то сматра аутоматском суспензијом клуба, а Комесар за такмичење, по
аутоматизму предаје клуб у надлежност Дисциплинској комисији. Праћење извршења овог
става је у надлежности Комесара за такмичење.Клуб који у року 72 сата по одиграниј утакмици
Комесару за такмичење не достави захтев за рефундацију трошкова губи право на рефундацију
истих за ту утакмицу.
Члан 47.
Првопласирани клуб Супер лиге, као првак ФСС у женском фудбалу, добија у трајно
власништво пехар на којем је угравирано име клуба и година освајања као и новчану награду за
пласман од 1 до 4 места по Одлуци ИО ФСС, а играчице и чланови управе клуба добијају укупно
35 медаља.Такође, клуб који освоји прво место у фер плеју, добија од ФСС пехар у трајно
власништво на којем је угравирано година освајања.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Свака првенствена утакмица Супер лиге обавезно се игра лоптом која у свему мора да
одговара Правилима фудбалске игре.
У случају да се утакмица игра на терену који је покривен снегом, лопта мора да буде у
другој боји, изузев беле.
Члан 49.
Сваки клуб, учесник у првенству Супер лиге, у обавези је да Комесару за такмичење у
оквиру такмичарског упитника пријави основну и резервну боју дресова, гаћица и чарапа у
којима ће наступати у току првенства. Гостујући тим је дужан да поштује и основну и резервну
боју дреса клуба домаћин коју мора да пријави такмичарском органу. Клубови су обавезни да
припреме по 2 /два/ комплета дресова /главни и резервни/ за сваку утакмицу. Клуб домаћин
је дужан да наступи на утакмици у основној боји дреса. Ако гостујућа екипа нема дресове друге
боје, домаћин ће му позајмитидресове друге боје од своје. Голман мора да носи боју дреса која
га јасно разликује од осталих играчица, противничког голмана и судија.Пријављене боје дресова
клубова чине саставни део ових Пропозиција, а пријава се доставља најкасније на 15 дана пре
почетка такмичења
По утврђивању термина одигравања утакмице домаћини су обавезни да неодложено,а
најкасније у року од 3 /три /дана пре одигравања утакмице доставе супротној страни и Комесару
за такмичење информацију о бојама дреса,у којим ће њихова екипа да наступи.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама, морају да имају на задњој
страни својих дресова бројеве видљиве боје контрастне у односу на боју дреса, прописане
величине (30 x 20 цм, дебљине линије 5 цм) и исте бројеве одговарајуће величине на доњем
делу опреме са десне стране. Бројеви на опреми играчица обавезно се морају слагати са
бројевима у записнику што контролише делегат утакмице.
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Члан 50.
Клубови учесници такмичења чија се утакмица директно преноси путем телевизије,
дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу избора боје дресова због квалитета
слике у преносу. Клуб домаћин је дужан да фоторепортерима обезбеди приступ у ограђени део
терена за игру под условом да имају бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови
обавезно носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице. У супротном, делегат
утакмице неће дозволити фоторепортеру да уђе у део који је искључиво обележен и намењен
за фоторепортере.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се примењују одредбеСтатута
ФСС, Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС, правила
фудбалске игре и осталих прописа и одлука ФСС.
Члан 52.
Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФСС.
Члан 53.
Ове пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

П РО П О З ИЦ И Ј Е
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ПРВЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 1.
Првенство у Првој лиги Србије за жене у такмичарској сезони 2022/2023 организоваће
се на следећи начин:
•
•

•

Прва фудбалска лига Србије (у даљем тексту: Прва лига) је јединствена и броји 10 (десет)
клубова.
У такмичарској сезони 2022/2023 у Првој лиги Србије за жене такмичиће се 10 (десет)
клубова, и то:
- 1 (један) клуба која су у такмичењу у Супер лиги Србије у сезони 2021/2022. Освојио
8 (осмо) место.
- 4 (четири) клуба, која су у сезони 2020/2021, заузели од 3-6 места у Првој лиги Србије
за жене
- 1 (један) клуб поражен у баражу између другопласираног клуба Прве лиге Србије за
жене и седмопласираног клуба Супер лиге Србије за жене у сезони 2020/2021
- 4 (четри) клуба победникa у такмичењу Других лига Србије за жене (Војводина,
Београд, Исток и Запад) у сезони 2021/2022
Oд такмичарске сезоне 2023/2024. у Првој лиги Србије за жене такмичиће се 10 (десет)
клубова, и то:
- 1 (један) осмопласирани клуб у такмичењу Супер лиге Србије у сезони 2022/2023,
или по одлуци ИО ФСС
- 4 (четири) клуба која су у такмичењу у Првој лиги Србије у сезони 2022/2023. и
остварили пласман на табели од 3. до 6. места
- 4 (четири) клуба, победника у такмичењу Друге лиге групе „Север“ „Запад“,
„Београд“ и „Исток“ у сезони 2022/2023, , који стичу право директног пласмана
- 1 (један) клуб, поражени из баража у коме се састају седмопласирани клуб Супер
лиге и другопласирани клуб Прве лиге у сезони 2022/2023.г. Домаћин прве утакмице
је другопласирани клуб Прве лиге Србије за жене, а у другој седмопласирани клуб
Супер лиге.
Члан 2.

Клуб Прве лиге који на крају сезоне 2022/2023. заузме прво место улази у Супер лигу
Србије за жене.
Клубови Прве лиге који су на крају такмичарске 2022/2023 заузели места од 7-ог до 10ог места, прелазе у Другу лигу по територијалној припадности. У Другу лигу по територијалној
припадности испада онолико најлошије пласираних клубова по пласману на табели, колико има
група Друге лиге, односно колико првака улази у Прву лигу.
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Члан 3.
Уколико се деси да се клуб Друге лиге пласира у Прву лигу Србије, од такмичарске сезоне
2022/2023 и сваке наредне, а због његовог пласмана број клубова у тој групи Друге лиге се
смањи и не буде довољан да се формира група Друге лиге на том региону, преостали клубови
се распоређују у такмичења Друге лиге по територијалном принципу, али предност пласмана у
Прву лигу тада имају клубови који који територијално припадају том региону, који води
такмичење, а по пласману су најбоље пласирани. Тек ако неки од клубова са региона одустане,
то место може попунити клуб који територијално припада другом региону, али на основу
предлога Комисије за женски фудбал ФСС и одлуке ИО ФС Србије. Регионални савези су
обавезни да на захтев клуба са територије другог региона, у коме не постоји организовано
такмичење Друге лиге, а по налогу стручне службе ФС Србије прихвате такав клуб у такмичење,
али према одредбама овог члана.

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ
Члан 4.
Тим који победи на утакмици сталног такмичења које се одиграва по бод систему осваја
3 (три) бода, а у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод. За свако стално
такмичење које се одиграва по бод систему води се табела. Табела садржи: имена тимова који
се такмиче, број одиграних,добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број датих и
примљених голова и број освојених бодова.
Пласман (место) на табели се утврђује збиром освојених бодова.Ако тимови освоје исти
број бодова, одлучује разлика између датих и примљених голова. У случају да је разлика
једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова
онда деле места која им припадају. Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака или
обезбеђује учешће у неком међународном такмичењу као и о месту које одлучује о прелазу у
виши или нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж, плеј-оф,
плеј аут, евентуални директни пласман у 1/8 финала куп-а и сл.) у случају истог броја освојених
бодова два или више клубова, пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне
табеле од резултата који су постигнути у међусобним сусретима односних тимова.
Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир
бодова једнак одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака
одлучује већи број постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба) односно већи број
постигнутих голова (када су у питању 3 и више клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи
до решења, онда се играју утакмице између заинтересованих клубова и то:
•
•
•

две утакмице по двоструком бод систему ако су у питању два клуба
три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену ако су у питању три
клуба,
потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неутралном терену, ако је у
питању 4 или више клубова. Уколико се са тим усагласе заинтересовани клубови, уместо
одигравања ових утакмица, питање победника може се утврдити и путем жреба који
спроводи Комесар за такмичење односних лига.
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РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК
Члан 5.
Такмичењем руководи Извршни одбор ФСС, преко Комесара за такмичење у женском
фудбалу, коме је Извршни одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: Комесар за
такмичење).
Члан 6.
Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да
се старају о организације утакмице. Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања
утакмице дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице. Ове
утакмице треба да имају пропагандни карактер на афирмацији женског фудбала и могу се
играти и ван седишта клуба домаћина.
Члан 7.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење најкасније 20 дана пре
почетка јесењег, односно, пролећног дела такмичења, према званичном календару ФСС.
Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом.Уколико у овом такмичењу учествују два
клуба из истог места, односно, из места која су удаљена до 10 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 учествује три или више клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови
који су боље пласирани у претходној сезони раздвајају се тако да се обезбеди да у истом колу
један буде гост, а други домаћин.
Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више утакмица
женских лига, Комесар за такмичење може одобрити споразум заинтересованих клубова о
промени места одигравања таквих утакмица. Приликом извлачења такмичарских бројева
клубова, а у циљу коришћења и оних термина који по званичном Календару ФСС нису
предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може да одлучи да се такви
термини користе за поједина првенствена кола.
Члан 8.
Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови домаћини дужни су да
најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утакмице сваког кола, начелно понедељком за
термине викенда, а петком за термине у среду, Комесару за такмичење доставе:
•

дан и предлог времена почетка одигравања утакмице. Коначан термин почетка
утакмице одрeђује Комесар. Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније
термине почетка утакмица и повратно званично обавестити све клубове.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року исту ће заказати Комесар
за такмичење и о томе обавестити заинтересоване стране. При одређивању времена почетка
утакмице, треба водити рачуна о временским приликама, годишњем добу, померању времена
и посебно, да време одигравања утакмице не буде на штету гостујуће екипе, тј. ниједна
утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изузев ако су екипе постигле писану сагласност о
почетку утакмице пре 11:00 часова. Посебно се мора водити рачуна о међумесној удаљености
тако да на удаљености, до 200 километара утакмица се може заказати, најраније у 11:00 часова,
а на удаљености преко 200 километара најраније у 13:00 часова.
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Члан 9.
Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима и у интересу такмичења,
одобрити одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђених Календаром
такмичења, под условом да клубови који траже такву сагласност не остварују такмичарску
погодност на штету других клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења. Првенствене
утакмице играју се, по правилу, суботом и недељом, изузетно и другим данима по одобрењу
Комесара за такмичење уз услове предвиђене овим Пропозицијама.
Члан 10.
Извршни одбор ФСС може да, током првенства, а према указаној потреби, на предлог
Комисије за женски фудбал ФСС и Комесара за такмичење, разматра питања развоја,
унапређења и регуларности такмичења и да предузима хитне и енергичне мере.
У току другог дела такмичарске сезоне, а на основу праћења стања такмичења, Комесар
за такмичење може да донесе одлуку да се једно или више првенствених кола игра истог дана
и да све утакмице почну у исто време. У складу са ставом 2. овог члана, други део утакмице мора
такође да почне у исто време. Комесар за такмичење неће поступити у складу са ставом 2. и 3.
овог члана ако поједине утакмице немају утицаја на пласман клубова на табели.
Члан 11.
У случају лошег времена, одложена утакмица треба да буде одиграна уколико је могуће,
пре наредног кола, уколико су отклоњени услови због којих је утакмица одложена. Ако је
првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се нису могли
отклонити (невреме, магла, нестанак ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном
термину, пожар, земљотрес и сл.) о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичења
одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати постигнутим
резултатом до прекида утакмице, а у складу са чл. 48 ст. 2. Правилника о фудбалским
такмичењима ФС Србије. Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је
до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, сагласно чл. 48 став
2. Правилника о фудбалском такмичењу.
Члан 12.
Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица, донети одлуку да
се првенствена утакмица, или цело првенствено коло, одложи због оправданих разлога који су
наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, саобраћајне несреће једне од екипа
учесница такмичењу, друштвених немира већих размера, немогућности да се спроведу
прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица и сл.).
У случају поновног проглашења епидемије КОВИД 19 вирусне инфекције или сличне у
Рпублици Србији примењиваће се следеће одредбе:
•

•

у случају да фудбалски клуб има играчице оболеле од вируса КОВИД 19 и да по том
основу жели да одложи одигравање утакмице,тако одлагање неће бити дозвољено,већ
ће у случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице /од којих једна мора да буде голман/,утакмица бити одиграна у
заказаном термину.
у случају да клуб не поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице /од којих једна мора бити голман/,утакмица ће бити одложена и
потом одиграна у накнадном термину,а клуб је дужан да као доказ за одлагање поднесе
надлежном такмичарском органу медецинску документацију о броју играча заражених
вирусом КОВИД 19.
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у случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица 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 /парфорфе/ у корист противника.

Пре доношења одлуке Комесар за такмичење може затражити мишљење од
Медицинске комисије ФС Србије, која пре достављања свог коначног мишљења може извршити
одређене додатне анализе, преглед болесних играчица и сл. У случају одсуства чланова
Медицинске комисије, те немогућности добијања сагласности за одлагање од стране комисије,
Комесар за такмичење, може затражити консултације са другим медицинским лицима, донети
одлуку, а од Медицинске комисије, накнадно, тражити мишљење.
Клуб у овом такмичењу има право на одлагање првенствене утакмице, уколико су из
његовог тима узете најмање 2 (двије) играчице за састав фудбалске репрезентације Србије („А“
У-19 )или 4 играчице (У-17 селекција).
Уколико је играчица позвана за репрезентативну селекцију, а изостаје из оправданих
медицинских разлога, које даје искључиво стручни штаб, иста нема право наступа за матични
клуб за одигравање пријатељских нити такмичарских утакмица у периоду комплетног трајања
репрезентативне акције.
Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такмичење, на предлог
једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба учесника, може донети одлуку, да
клубови учесници утакмице замене улоге клуба домаћина али само по постигнутом споразуму
у јесењем делу текуће такмичарске сезоне.
Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такмичење ће донети
одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под условом да сваки клуб има најмање
три слободна дана између одигравања две утакмице.
Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти најкасније пре првог
кола које се игра на пролеће, а одложене утакмице пролећног дела првенства пре одигравања
последња три или два кола која се на основу одлуке Комесара за такмичење обавезно играју у
исто време.
Члан 13.
Утакмице у такмичењу Прве лиге Србије за жене, могу се играти само на стадионима
који имају дозволу од стране надлежних органа ФСС за такмичење.
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. Сваки клуб који
учествује у првенству Прве лиге Србије за жене мора да испуњава следеће услове:
•
•

•

да утакмице одиграва на игралишту са травнатим тереном, а може и на терену са
вештачком подлогом које у свему одговара Правилима фудбалске игре.
да се утакмице у оквиру женских лига могу играти и на стадионима-игралиштима
регистрованим за утакмице нижих степена такмичења, који су примљени од стране
Комисије за преглед терена комисије за пријем терена ФСС за женски фудбал.
утакмице Друге лиге Србије за жене, у изузетним случајевима, се могу играти и на
игралиштима регистрованим за нижи степен такмичења,под условом да се ради о
травнатим теренима и другим адекватним условима, а који су примљени од стране

СТРАНА 62

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

БРОЈ 8

Комисије за преглед терена надлежног територијалног савеза или Комисије за пријем
терена ФСС
да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од травнатог терена оградом
према прописима ФСС.
да обезбеди 4 сакупљача лопти, уколико то услови игралишта захтевају, обучених у
спортску опрему, која мора да се разликује од опреме играчица ккоје играју утакмицу.
да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за судије;
Да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање, умивање и пиће,
тоалет и друге пратеће просторије, са довољном површином;
заштитне кабине за резервне играчице и стручна руководства, као и одвојену заштитну
кабину за делегата утакмице, које се постављају на уздужној страни игралишта, удаљене
од терена најмање 2 (два) метра, као и обележен „технички простор“ за тренере, у
складу са прописима ФСС.
посебну просторију за сачињавање записника утакмице;
да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија играчица у складу са
прописима ФСС. Да испуњава све услове у вези са стручно педагошким радом у складу
са одговарајућим прописима ФСС Клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС
о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно
примењују уз Правила фудбалске игре;
да женски фудбалски клуб уколико не поседује стадион - игралиште мора да закључи
уговор са власником стадиона - игралишта за целу предстојећу сезону, а уговор да
достави Комесару за такмичење и то најмање 15 дана пре почетка првенства.
да клубови надлежном органу ФС Србије, пре почетка првенства, пријаве стадион игралиште на којем ће током целе сезоне играти првенствене и куп утакмице. У једној
такмичарској сезони, клуб без одобрења комесара за такмичење у оправданим
условима, не може користити више од 2 (два) терена за игру, која пријављује пре сваке
такмичарске сезоне. Само они стадиони - игралишта, које клубови пријаве, а који ће бити
примљени од стране надлежног органа ФС Србије,биће стадиони - игралишта, на којима
ће се моћи играти првенствене и куп утакмице Прве и Друге лиге у текућој сезони.
Клубови су обавезни да у законском року предвиђеним Правилником о безбедности и
сигурности на стадионима, доставити Атест за електро – громобранске инсталације, без
којег се не могу играти утакмице. У случају да је стадион примљен за утакмице вишег
степена такмичења (Супер или Прва лига Србије за мушкарце), довољна је потврда о
важењу атеста, коју издаје сектор за Лиценцирање ФСС,комесару за такмичење.
да клубови обавезно имају организован рад са играчицама млађим од 15 година,
односно да имају формирану најмање по једну пионирс-кокадетску екипу коју укључује
у такмичење у Развојној лиги.
Клуб чија млађа селекција у току такмичарске сезоне буде искључена или одустане од
такмичења у Развојној лиги, санкционише се у складу са Одлукама ИО ФСС, тј са Одлуком
о рефундирању трошкова клубовима Супер и Прве лиге Србије за жене

Утакмице организују клубови домаћини. Клубови учесници на утакмици сносе трошкове
организације утакмице и доласка на утакмицу у редовном термину, или ако је иста одложена из
оправданих или прекинута из оправданих разлога.
Члан 14.
Сваки клуб учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са својим најбољим
тимом и да утакмицу, по правилу, започне са 11 играчица.
Уколико клуб из неоправданих разлога дође са мањим бројем играчица на утакмицу и
иста буде прекинута из тог разлога, аутоматски се активира чл. 4, Пропозиција Развојне лиге
Србије. Праћење ове одредбе је на Комесару за такмичење.
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Члан 15.
Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, преставници клубова су дужни
да најкасније 45 минута пре почетка утакмице, делегату утакмице обавезно ставе на увид:
списак играчица из система Комет, као и лиценце тренера, лекара, физиотерапеута и
представника клуба, без којих именована лица не могу бити на клупи.
Члан 16.
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.
Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице,након верификације састава, ставити на
располагање образац записника о одигравању утакмице, као и да пружи сву неопходну помоћ
при састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица.
Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка, Комесар за такмичење ће извршити
исправку по службеној дужности или на захтев заинтересованих страна. Комесар за такмичења
доноси ближе Упутство о попуњавању записника утакмице и извештава делегата.
Комесар за такмичење је једино лице, које након спроведене процедуре, може
извршити исправку података у Записнику и то након прикупљања писаних доказа о грешци.
Члан 17.
За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчице могу седети 6 (шест)
службена лица и 7 (седам) резервних играчица. Службена лица која седе на клупама су: .
•
•
•
•
•

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

Непоштовање ових одредби и одсуство тренера повлачи примену Дисциплинксог
правилника ФСС. Одсуство лекара пре почетка утакмице, повлачи забрану одигравања утакмице
од стране делегата, а клуб се предаје у надлежност Дисциплинске комисије, док одлуку о
регистрацији утакмице службеним резултатом, доноси Комесар за такмичење Прве лиге Србије
за жене, по службеној дужности.
Члан 18.
Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личности
делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време одигравања, као и све до напуштања
места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.
Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди лекарску службу
и кола за хитне лекарске интервенције , која морају да буду на стадиону најмање на 15 минута
пре почетка утакмице.У недостатку кола хитне помоћи, дозвољава се обезбеђење дежурног
возила погодног за транспорт повређене играчице или другог лица,чији се регистарски број и
марка са презименом и именом возача уноси у образац 3. (Списак службених лица која седе на
клупи за резервне играчице). Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске
интервенције нису на стадиону, односно игралишту до почетка утакмице или да није
обезбеђено дежурно возило, та утакмица се неће одиграти, а све по следице због неодигравања
утакмице сноси клуб домаћин.
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Клуб домаћин, обавезан је утакмицу пријавити надлежном МУП-у Републике Србије,
полицијској управи или полицијској станици, искључиво у складу са Законом о спорту, Законом
о јавном окупљању, Законом о приватном обезбеђењу и Упутством које званично изда
надлежни орган ФСС. Образац пријаве, обавезно се предаје делегату.
Клуб домаћин је такође дужан да обезбеди одговарајућу редарску службу од 1 до 5
редара који се могу налазити искључиво ван ограђеног ела терена, припаднике МУП а и
евентуално потребну опрему за озвучење.Комесар за такмичења доноси ближе Упутство о
организацији и реду на игралиштима.
ПРАВО НАСТУПА
Члан 19.
Право наступа имају све правилно регистроване играчице које су навршиле 16 година
живота и који су стекле право наступа на првенственим утакмицама, под условом да су унешене
за ту такмичарску годину путем информационог система КОМЕТ.
Сваки клуб је одговоран за уношење играчица у информациони систем КОМЕТ. Сви
играчи који се налазе у систему морају бити регистровани у складу са Правилником о
регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС. Клуб сноси све последице према прописима ФСС
за играчице које се налазе у систему а немају дозволу за играње или наступ из других разлога.
Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице, насталу после сваког
добијања 4 (четири) опомене, играчица издржава на првој наредној утакмици, а након
издржане казне због 4 жута картона, након свака два жута картона,на првој наредној утакмици
у такмичарској години.
Играчици, чији клуб наступа на утакмицама доигравања баража, опомене се не бришу,
то јест, преноси опомене у бараж у затеченом стању, односно, играчица са тим бројем започиње
утакмице доигравања баража. Опомене из једне такмичарске сезоне-не преносе се у другубришу се. Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем жутог картона
уписана у записник првенствене утакмице.
Ако играчица на утакмици добије опомену и на истој буде искључена због добијања
друге опомене, играчица се дисциплински кажњава, а опомене се не евидентирају ни у
записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за такмичење.
Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других дисциплинских мера
за играчице. Уколико клуб не поступи у смислу става 2. овог члана и наступи са играчицом о којој
је реч, утакмица ће по жалби противника, заинтересованих клубова или по службеној дужности,
бити регистрована са 3:0 (пар форфе) у корист оштећеног клуба, а клуб, играчица или одговорно
лице ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опомена и других
дисциплинских мера, региструје опомене у својој евиденцији, објављује их путем службеног
саопштења и контролише извршење аутоматских и других казни.
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 20.
На првенственим утакмицама могу наступати и играчице са навршених 15 година
живота, с тим што морају имати одобрење специјалне лекарске комисије да могу наступати за
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сениорски тим. Потврда - одобрење специјалне лекарске комисије мора бити унето у
информациони систем КОМЕТ. Играчице које учествују у такмичењу Прве лиге Србије за жене
морају да прођу лекарски преглед ради утврђивања способности за игру и морају бити
оглашени за способне. Клуб је дужан да приликом 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 16 година. Лекарски преглед играчица мора бити унесен у информациони
систем КОМЕТ. Играчица која није лекарски прегледана, односно која није обновила лекарски
преглед у одређеном временском року, или којој је од стране лекара забрањено играње, или се
налази на боловању, као и играчица којој лекарски преглед није унет у информациони систем
КОМЕТ или делегату утакмице није стављена на увид званична потврда о извршеном лекарском
прегледу, не може наступати на јавној утакмици и делегат утакмице ће таквој играчици
забранити наступ сагласно члану 45. Правилника о фудбалским такмичењима.

ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ
Члан 21.
За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата који заступа
фудбалско руководство. Делегат има врховни надзор на утакмици и оцењује укупну
организацију утакмице и рад свих службених лица. Делегат је обавезан да комплетан извештај
са утакмице сачини најкасније у року од 24 часа од завршетка утакмице са комплетном
пратећом документацијом путем информационог система КОМЕТ. Уколико је потребно,
Комесар за такмичења може да затражи додатне писмене извештаје службених лица. Уколико
на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља судија утакмице.
Листу делегата утврђује ИО ФСС. Делегат на листи Супер и Прве лиге Србије за жене, не
може се налазити на било којој другој листи делегата.
Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и правима делегата.

СУДИЈЕ
Члан 22.
Комесар за суђење ФСС одређује судије за све утакмице. То своје право Комесар за
суђење може пренети на свог заменика или други орган. Комесара за суђење, као и његовог
заменика, бира Извршни одбор ФС Србије на предлог Судијске комисије ФСС.
Члан 23.
Првенствене и куп утакмице Прве лиге Србије за жене суде женске судије са листа које
усваја Извршни одбор ФС Србије и, по потреби, мушке судије са Супер лиге Србије и Прве лиге
„Србија“ ФС Србије. Све првенствене и куп такмице Друге лиге суде фудбалске судије прве,
друге и треће категорије које се налазе на одговарајућим листама у текућем првенству.
Члан 24.
Судије су обавезне да дођу на стадион-игралиште 60 минута пре времена одређеног за
почетак утакмице и успоставе контакт са делегатом и другим службеним лицима клубова на
утакмици.Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед просторија, терена
за игру, и у случају евентуалних примедби захтевају да се исте отклоне до почетка утакмице.
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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. Након верификације Записника, уколико утврди грешку, дужан
је поступити искључиво по члану 16/став 4 ових Пропозиција и исправку вршити преко Комесара
за такмичење
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
искључени играч, тренер или друго званично лице, дођу до делегата ради саслушања и давања
изјава.
Члан 25.
Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан за игру. Клуб
домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан за одигравање утакмице.
Обавеза је клуба домаћина да у зимским условима мора да поступи по Упутству Комисије за
терене ФСС у погледу припреме терена да буде погодан за игру. Преглед терена мора да буде
извршен од стране судије, у присуству делегата утакмице, капитена оба клуба учесника
утакмице и то у време које је службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може
да се врши и раније, али истог дана и под условом да то буде обављено у присуству судије
утакмице, делегата и капитена оба клуба учесника утакмице.
Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог што спада у вишу
силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу. Судија и делегат су обавезни да
у записник унесу донету одлуку о неподобности терена и да записник доставе Комесару за
такмичење у року од 24 часа уз претходно обавештење.
Члан 26.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у одређено време за
почетак утакмице, утакмицу ће судити први помоћник.У случају недоласка првог помоћника,
утакмицу ће судити други помоћник судије. Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни
помоћници, клубови ће се спорзумети да утакмицу води један од присутних судија. Ако
споразум не буде постигнут, делегат ће одредити судију који ће водити утакмицу. Споразум о
избору судија мора да буде утврђен у писаној форми пре почетка утакмице. Записник о
споразуму потписују представници клубова и делегат. Овај записник се прикључује записнику
утакмице. Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па га је одредио делегат, таква
одлука се мора констатовати у записнику утакмице.
Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, утакмица се неће
одиграти.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ И ОПРЕМА ИГРАЧИЦА
Члан 27.
Сваки клуб пријављује и у записник утакмице се уписује највише 18 (осамнаест)
играчица. Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник не могу наступити на
утакмици. У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током игре може се извршити
највише 5 (пет) измена, у складу са одлукама ФСС и ПФИ. Ако један тим за време утакмице,
остане са мање од 7 (седам) играчица судија је дужан да утакмицу прекине. У складу са Одлуком
бр.1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 Правила фудбалске игре, дресови играчица на
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полеђини морају бити обележени бројевима. Играчица не може наступити на утакмици без
броја на дресу. О исправности замена играчица искључиво се брину судија утакмице, први
помоћни судија и делегат.У случају да вратари имају исте или сличне дресове-међусобно, а
нема могућности да исте промене, судија ће дозволити одигравање утакмице у складу са ПФИ

НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА
Члан 28.
Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице сталног такмичења
не наступи један од тимова учесника утакмице са потребним бројем играчица, судија ће
саопштити капитену тима који је био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти и то
унети у записник утакмице. Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више
силе,судија ће сачекати и нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може да се
заврши на време. Ако се игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о
томе да не доведе у питање одигравање следеће утакмице.
Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној дужности са 3:0 (парфорфе), уколико констатује да је недолазак тима на утакмицу неоправдан. Клуб који не наступи
на одигравање утакмице дужан је да надокнади штету другом клубу. Висина штете, на основу
документованог захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар за такмичење.

НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ
Члан 29.
Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих разлога пре почетка
или за време утакмице, а не ради се о случају „више силе“, па судија одлучи да се утакмица не
може играти или прекинута наставити, што мора бити онстатовано у записнику, утакмица се
региструје са 3:0 (пар-форфе) у корист противника. Ако је утакмица сталног такмичења морала
бити прекинута из оправданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак,
нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, или је
прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова утакмица уколико је до прекида дошло
пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку
80% регуларног времена одређеног за игру, регистроваће се постигнутим резултатом. Клуб који
не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Комесар за такмичење, одговоран је по
одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се региструје по службеној дужности са
3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из става 1. и 3. овог члана доноси по
службеној дужности Комесар за такмичење.
Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакмице сматраће се да су
одустала од даљег такмичења, те ће сносити последице предвиђене Дисциплинским
правилником ФСС. Одлуку о неодигравању утакмице искључиво доносе надлежни органи ФСС.
Члан 30.
Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, укључујући и
прекид утакмице који је изазвала играчица тога тима, губи утакмицу са 3:0 (пар форфе), уколико
до прекида његов противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној
дужности Комесар за такмичење.
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Члан 31.
Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, 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 (парфорфе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није
постигнут бољи резултат за противнички клуб.
Ако Комесар за такмичење утврди да за прекид игре није крив ниједан од клубова
учесника, односно, да су за прекид подједнако крива оба клуба и да је организатор утакмице
предузео све мере предвиђене одлуком надлежног такмичарског органа, о организацији и
обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може,
одлучити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.
Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање првенствене
утакмице на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа на дан
одигравања поновљене утакмице.
У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената,надлежни
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и за бранити му одигравање
утакмица на том игралишту за време вођења поступка.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ
Члан 32.
Суспендовани тим, односно сви тимови суспендованог клуба, не могу наступити на
јавној утакмици све док траје суспензија.Све утакмице које спадају у време суспензије изречене
због неизвршења коначних одлука надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из
такмичења предвиђених Пропозицијама овог 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 одиграти утакмице према распореду Комесара за
такмичење.
Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се дисциплински поступак
по одредбама Дисциплинског правилника ФСС,као и против противничког клуба, ако је био
обавештен о суспензији суспендованог клуба. Тренер који је искључен на утакмици не може
бити присутан на наредним утакмицама све док орган који доноси одлуку о казни, исту не
донесе.

ЖАЛБЕ
Члан 33.
О регуларности утакмице може се решавати само на основу жалбе оштећеног клуба. Под
оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразумева се сваки клуб који је оштећен
резултатом утакмице на коју се улаже жалба .
Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их решава у првом степену.
Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 (два) дана од одигране утакмице са
образложењем и свим потребним доказима у 2 (два) примерка и потврдом о уплаћеној такси
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која мора бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе. Један примерак жалбе Комесар
задржава за своје потребе, а други примерак доставља клубу у спору на коју је овај дужан да у
писаној форми одговори у року од три дана од дана пријема исте. Уколико рок за улагање жалбе
истиче у недељу или на државни празник, он се продужава за први наредни дан.
Члан 34.
Износ таксе за жалбу утврђује Извршни одбор ФСС. Свака измена износа такси објављује
се у Службеном листу ФСС „Фудбал“.
Члан 35.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе
биће одбачене одлуком надлежног комесара за такмичење односне лиге. При оцени
благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштанског жига препорученог писма, новчане
уплатнице или упутнице, односно, доказа о непосредној предаји жалбе и уплати таксе.
Члан 36.
Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако жалбени разлози не спадају у надлежност другог органа. У том случају решавање
жалбе се одлаже до коначне одлуке тог надлежног органа. Жалба у другом степену мора бити
решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе.
Члан 37.
Жалбе на одлуку Комесара за такмичење Прве лиге за жене подносе се Комисији за
жалбе Скупштине ФСС а жалба на одлуку Комесара Друге лиге надлежној Комисији за жалбе
Регионалног савеза који руководи такмичењем односне групе Друге лиге. Рок за подношење
жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе . При оцени
благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба непосредно предата пријемној
канцеларији ФСС за оверу пријема, или датум поштанског жига на потврди о пријему
препоручене пошиљке.
Другостепена одлука мора бити донета у року од 7 (седам) дана. Неблаговремене,
нетаксиране или недовољно таксиране, недопуштене и жалбе потписане од стране
неовлашћених лица, одбациће се. Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене
жалбе или нетаксиране, односно недовољно таксиране жалбе жалилац има право жалбе
надлежном другостепеном органу – Комисији за жалбе ФСС.
Одлука Комисије за жалбе Скупштине ФСС, комисија регионалних савеза, у другом
степену је коначна и против ње нема места жалби.

Члан 38.
Ако Комисија за жалбе ФСС, односно, комисије регионалних савеза,не поступи у смислу
члана 36. ст. 2. ових Пропозиција, сматра се да је жалба одбијена и подносилац жалбе има право
да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима
ФСС, по одредбама члана 68. цитираног Правилника у року од 8 (осам)дана од последњег дана
након што је Комисија за жалбе била дужна да донесе одлуку.
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ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ
Члан 39.
Изузетно од одредби чл. 33. и 37. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола која
непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у баражу, који се непосредно
спроводи по завршетку такмичења, или клуба који треба да настави такмичење у вишем степену
такмичења, рок за улагање жалби се скраћује и то у првом степену на 1 (један) дан и то сутрадан
до 17:00 часова по одиграној утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првостепене
одлуке. Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног празника, продужава
се на први наредни дан.
Члан 40.
У случају да Комисија за жалбе ФСС, односно регионалних савеза,не донесе одлуку по
жалби из претходног члана ових Пропозиција у року од 8 (осам) дана, сматраће се да жалба није
усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС у смислу члана 68. цитираног Правилника.

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 41.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за регистрацију утакмице по
службеној дужности са 3:0 (пар форфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.
Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу,најкасније у року од 15 дана
од дана њиховог одигравања. У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за
регистрацију утакмице продужава се до доношења коначне одлуке о жалби. Једном
регистрована утакмица не може се поништити од стране Комесара за такмичење ако је одлука
постала правоснажна или је у другом степену донета одлука која је коначна.

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 42.
О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове играчице, функционери,
судије, други фудбалски радници и друга лица, у овом такмичењу, одлучује дисциплински орган
коме је Извршни одбор ФСС поверио те послове, односно орган Регионалног савеза.
Члан 43.
Ако пре почетка такмичења у Првој лиги из било којих разлога, одустане првак неке од
група Других лига, или се из било ког другог разлога упразни место, попуњавање Лиге врши се
тако што у лигу улази другопласирани клуб из Друге лиге - по територијалном принципу, о чему
одлуку доноси ИО ФСС на предлог Комисије за женски фудбал. Уколико се догоди да се ни на
тај начин Лига не може попунити онда се попуњавање врши на предлог Комисије за женски
фудбал водећи рачуна о оспособљености клуба да одговори свим обавезама које проистичу из
дотичног такмичења, а коначну одлуку доноси ИО ФСС. У случају да се пред сам почетак
првенства, утврди да неки од клубова нема статус клуба или да је одустао од такмичења,
Комесар за такмичење може одложити утакмицу коју је тај клуб требало да игра, те по хитном
поступку на основу Одлуке надлежних органа ФСС, омогућити попуњавање лиге у складу са
овим Пропозицијама и Правилником о такмичењу ФСС, а термин одигравања тако одложене
утакмице, утврдити након коначне одлуке о попуњавању лиге и у првом слободном термину.
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 44.
Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС на предлог Комисије за женски
фудбал.
Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Приходе са првенствених утакмица лига женског фудбала убирају клубови домаћини. У
случају одигравања поновљене првенствене утакмице, укупан приход са те утакмице, по
одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, судија и делегата, деле се на
једнаке делове. Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не могу подмирити
укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клубови заједнички сносе дефицит.
Члан 46.
Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјалног контролора и
посматрача суђења, на предлог Комисије за женски фудбал ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС.
Клуб домаћин је дужан да све трошкове према службеним лицима (таксе и путне трошкове)
исплати путем текућих рачуна најкасније до уторка до 12:00, ако је утакмица играна током
викенда или до петка до 12:00, за утакмице игране у среду. Уколико клуб не исплати ове
трошкове, по истеку наведеног рока, не може наступити на наредној првенственој утакмици, јер
се то сматра аутоматском суспензијом клуба, а Комесар за такмичење, по аутоматизму предаје
клуб у надлежност Дисциплинској комисији.
Праћење извршења овог става је у надлежности Комесара за такмичење. Извршни
одбор ФСС посебном одлуком регулише покриће трошкова службених лица на утакмицама ове
Лиге, такође на предлог Комисије за женски фудбал.
Члан 47.
Висину средстава за програмске активности ФС Србије на уздизању и унапређењу
фудбалског спорта, посебно за пролећну, а посебно за јесењу сезону, доноси Извршни одбор
ФСС, на предлог Комисије за женски фудбал ФСС и Комисије за материјално-финансијско
пословање ФСС, уколико се такав предлог процени оправданим.

ПРИЗНАЊА
Члан 48.
Првопласирани клуб Прве лиге за жене, као првак ФСС у женском фудбалу, добија у
трајно власништво пехар на којем је угравирано име клуба и година освајања. Такође, клуб који
освоји прво место у фер плеју, добија од ФСС пехар у трајно власништво на којем је угравирана
година освајања. Првопласирани клубови Друге лиге Србије за жене, по групама, добијају по
пехар, дар ФСС, у трајно власништво на којем је угравирана година усвајања.
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Члан 49.
Свака првенствена утакмица женских лига обавезно се игра лоптом која у свему мора да
одговара Правила фудбалске игре.У случају да се утакмица игра на терену који је покривен
снегом, лопта мора да буде у другој боји, изузев беле.
Члан 50.
Сваки клуб, учесник у првенству Прве лиге Србије за жене, у обавези је да Комесару за
такмичење у оквиру такмичарског упитника пријави основну и резервну боју дресова, гаћица и
чарапа у којима ће наступати у току првенства. Гостујући тим је дужан да поштује основну и
резервну боју дреса клуба домаћина. Клуб домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на
утакмици. Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће му позајмити дресове друге
боје од своје. Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играчица и
судија. Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропозиција, а пријава се
доставља најкасније на 10 дана пре почетка такмичења. Све играчице које наступају на
првенственим утакмицама, морају да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве
боје контрастне у односу на боју дреса, прописане величине (30 x 20 цм, дебљине линије 5 цм)
и исте бројеве одговарајуће величине на доњем делу опреме са десне стране. Бројеви на
опреми играчица обавезно се морају слагати са бројевима у записнику што контролише делегат
утакмице.
Члан 51.
Клубови учесници такмичења чија се утакмица директно преноси путем телевизије,
дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу избора боје дресова због квалитета
слике у преносу. Клуб домаћин је дужан да фоторепортерима обезбеди приступ у ограђени део
терена за игру под условом да имају бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови
обавезно носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице. У супротном, делегат
утакмице неће дозволити фоторепортеру да уђе у ограђени део терена за игру.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се примењују одредбе Статута
ФСС, Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС, Правила
фудбалске игре и одредбе осталих прописа и одлука ФСС.
Члан 53.
Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФСС.
Члан 54.
Ове пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ДРУГЕ ФУДБАЛСКЕ
ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 1.
Првенство у Другој лиги Србије за жене у такмичарској сезони 2022/2023 организоваће
се на следећи начин:
•

у такмичарској сезони 2022/2023 такмичење у Другој лиги Србије за жене одвијаће се
кроз такмичење у четири групе, и то: „Север“, „Запад“, „Београд“ и „Исток “ које броје
најмање 4 клуба по групи.

•

Првенство у Другој лиги Србије за жене у сезони 2022/2023 организује се и спроводи по
двоструком бод систему у јесењем и пролећном делу првенства у оквиру одговарајућег
броја кола у јесењем и исто толико у пролећном делу првенства. Сваки клуб са осталим
клубовима игра по две утакмице, једну као домаћин, а једну као гост.

Уколико у оквиру групе Друге лиге нема довољан број клубова за такмичење по
двоструком бод систему, такмичење се може организовати и по троструком или четвероструком
бод систему, о чему одлуку доносе надлежни регионални савези.
Члан 2.
Првенствена такмичења у оквиру Других лига организују се и спроводе на исти начин
као и у Првој лиги, с тим што се такмичење у Другој лиги, по групама поверава: за групу „Север“
Фудбалском савезу Војводине, групу „Запад“ Фудбалском савезу региона Западне Србије, за
групу „Београд, Фудбалском савезу Београда и за групу „Исток“ Фудбалском савезу региона
Источне Србије.
Члан 3.
Сваки новоформирани женски фудбалски клуб, или женски тимови фудбалских клубова,
аутоматски постаје члан Друге лиге Србије за жене и укључује се у такмичење у одговарајућој
групи према територијалној припадности. Уколико се деси да се клуб Друге лиге пласира у Прву
лигу Србије, од такмичарске сезоне 2022/2023 и сваке наредне, а због његовог пласмана број
клубова у тој групи Друге лиге се смањи и не буде довољан да се формира група Друге лиге на
том региону, преостали клубови се распоређују у такмичења Друге лиге у преостале регионе по
територијалном принципу. У том случају предност пласмана у Прву лигу тада имају клубови који
који територијално припадају том региону, који води такмичење, а по пласману су најбоље
пласирани. Тек ако неки од клубова са региона одустане, то место може попунити клуб који
територијално припада другом региону, али на основу предлога Комисије за женски фудбал
ФСС и одлуке ИО ФС Србије. Регионални савези су обавезни да на захтев таквог клуба, а по
налогу стручне службе ФС Србије прихвате такав клуб у такмичење, али према одредбама овог
члана.
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УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ
Члан 4.
Тим који победи на утакмици сталног такмичења које се одиграва по бод систему осваја
3 (три) бода, а у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.
За свако стално такмичење које се одиграва по бод систему води се табела. Табела
садржи: имена тимова који се такмиче, број одиграних,добијених, нерешених и изгубљених
утакмица, број датих и примљених голова и број освојених бодова.
Пласман (место) на табели се утврђује збиром освојених бодова.Ако тимови освоје исти
број бодова, одлучује разлика између датих и примљених голова. У случају да је разлика
једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова
онда деле места која им припадају.
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака као и о месту које одлучује о прелазу у
виши или нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж, плеј-оф,
плеј аут, у случају истог броја освојених бодова два или више клубова, пласман на табели се
сачињава на основу додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним
сусретима односних тимова.
Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир
бодова једнак одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака
одлучује већи број постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба) односно већи број
постигнутих голова (када су у питању 3 и више клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи
до решења, онда се играју утакмице између заинтересованих клубова и то:
•
•
•

две утакмице по двоструком бод систему ако су у питању два клуба
три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену ако су у питању три
клуба,
потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неутралном терену, ако је у
питању 4 или више клубова.

Уколико се са тим усагласе заинтересовани клубови, уместо одигравања ових утакмица,
питање победника може се утврдити и путем жреба који спроводи Комесар за такмичење
односних лига.
РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК
Члан 5.
Такмичењем руководе Извршни одбори регионалних савеза, преко Комесара за
такмичење у женском фудбалу, или органа који су изабрани од овог органа, којима је Извршни
одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: Комесар за такмичење).
Члан 6.
Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да
се старају о организације утакмице.
Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмице дужна су да пруже
сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице. Ове утакмице треба да имају
пропагандни карактер на афирмацији женског фудбала и могу се играти и ван седишта клуба
домаћина.

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 75

Члан 7.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење најкасније 20 дана пре
почетка јесењег, односно, пролећног дела такмичења, према званичном календару ФСС.
Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом.Уколико у овом такмичењу учествују два
клуба из истог места, односно, из места која су удаљена до 10 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 учествује три или више клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови
који су боље пласирани у претходној сезони раздвајају се тако да се обезбеди да у истом колу
један буде гост, а други домаћин.
Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више утакмица
женских лига, Комесар за такмичење може одобрити споразум заинтересованих клубова о
промени места одигравања таквих утакмица.Приликом извлачења такмичарских бројева
клубова, а у циљу коришћења и оних термина који по званичном Календару ФСС нису
предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може да одлучи да се такви
термини користе за поједина првенствена кола.
Члан 8.
Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови домаћини дужни су да
најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утакмице сваког кола, начелно понедељком за
термине викенда, а петком за термине у среду, Комесару за такмичење доставе:
•

дан и предлог времена почетка одигравања утакмице. Коначан термин почетка
утакмице одрeђује Комесар.

Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније термине почетка утакмица
и повратно званично обавестити све клубове.Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у
утврђеном року исту ће заказати Комесар за такмичење и о томе обавестити заинтересоване
стране.
При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачуна о временским
приликама, годишњем добу, померању времена и посебно, да време одигравања утакмице не
буде на штету гостујуће екипе, тј. ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изузев
ако су екипе постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 11:00 часова. Посебно се мора
водити рачуна о међумесној удаљености тако да на удаљености, до 200 километара утакмица
се може заказати, најраније у 11:00 часова, а на удаљености преко 200 километара најраније у
13:00 часова.
Члан 9.
Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима и у интересу такмичења,
одобрити одигравање појединих утакмица и изван термина предвиђених Календаром
такмичења, под условом да клубови који траже такву сагласност не остварују такмичарску
погодност на штету других клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења.
Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и недељом, изузетно и другим
данима по одобрењу Комесара за такмичење уз услове предвиђене овим Пропозицијама.
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Члан 10.
Извршни одбор ФСС је дужан да, током првенства, а према указаној потреби, на предлог
Комисије за женски фудбал ФСС и Комесара за такмичење, разматра питања развоја,
унапређења и регуларности такмичења и да предузима хитне и енергичне мере.
У току другог дела такмичарске сезоне, а на основу праћења стања такмичења, Комесар
за такмичење може да донесе одлуку да се једно или више првенствених кола игра истог дана
и да све утакмице почну у исто време.
У складу са ставом 2. овог члана, други део утакмице мора такође да почне у исто време.
Комесар за такмичење неће поступити у складу са ставом 2. и 3. овог члана ако поједине
утакмице немају утицаја на пласман клубова на табели.
Члан 11.
У случају лошег времена, одложена утакмица треба да буде одиграна уколико је могуће,
пре наредног кола, уколико су отклоњени услови због којих је утакмица одложена.
Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се нису
могли отклонити (невреме, магла, нестанак ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном
термину, пожар, земљотрес и сл.) о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичења
одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати постигнутим
резултатом до прекида утакмице, а у складу са чл. 48 ст. 2. Правилника о фудбалским
такмичењима ФС Србије.
Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је до прекида дошло
пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, сагласно чл. 48 став 2. Правилника о
фудбалском такмичењу.
Члан 12.
Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица, донети одлуку да
се првенствена утакмица, или цело првенствено коло, одложи због оправданих разлога који су
наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемија,болест најмање 5 (пет)
играчице једног клуба, саобраћајне несреће једне од екипа учесница такмичењу, друштвених
немира већих размера, немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за
одигравање првенствених утакмица и сл.).
У случају поновног проглашења епидемије КОВИД 19 вирусне инфекције или сличне у
Републици Србији примењиваће се следеће одредбе:
•

•

•

У случају да поједини фудбалски клуб има оболеле играчице од вируса КОВИД 19 и да
по том основу жели да одложи одигравање утакмице,такво одлагање неће бити
дозвољено,већ ће у случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица
способних за одигравање утакмице /од којих једна мора бити голман/,утакмица бити
одиграна у заказаном термину.
У случају да клуб не поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице /од којих једна 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 медецинску документацију о броју играчица
заражених вирусом КОВИД 19.
У случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице из става .овог члана,а одбије да са таквим саставом одигра

БРОЈ 8

•

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 77

утакмицу у заказаном термину,утакмица ће бити регистрована службеним резултатом
3:0 /парфорфе/у корис противника.
У случају одсуства чланова Медицинске комисије, те немогућности добијања
сагласности за одлагање од стране комисије, Комесар за такмичење, може затражити
консултације са другим медицинским лицима, до нети одлуку, а од Медицинске
комисије, накнадно, тражити мишљење.

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такмичење, на предлог
једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба учесника, може донети одлуку, да
клубови учесници утакмице замене улоге клуба домаћина али само по постигнутом споразуму
у јесењем делу текуће такмичарске сезоне.
Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такмичење ће донети
одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под условом да сваки клуб има најмање
3 слободна дана између одигравања две утакмице. Одложене утакмице јесењег дела првенства
морају се одиграти најкасније пре првог кола које се игра на пролеће, а одложене утакмице
пролећног дела првенства пре одигравања последња три или два кола која се на основу одлуке
Комесара за такмичење обавезно играју у исто време.
Члан 13.
Сваки клуб који учествује у првенству Друге лиге Србије за жене, мора да испуњава
следеће услове:
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

да утакмице одиграва на игралишту са травнатим тереном, а може и на терену са
вештачком подлогом које у свему одговара Правилима фудбалске игре
да се утакмице у оквиру женских лига могу играти и на стадионима- игралиштима
регистрованим за утакмице нижих степена такмичења, који су примљени од стране
Комисије за преглед терена надлежног територијалног савеза или Комисије за пријем
терена ФСС,као вишег органа.
утакмице Друге лиге Србије за жене, у изузетним случајевима, се могу играти и на
игралиштима регистрованим за нижи степен такмичења,под условом да се ради о
травнатим теренима и другим адекватним условима, а који су примљени од стране
Комисије за преглед терена надлежног територијалног савеза
да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од травнатог терена оградом
према прописима ФСС.
да обезбеди 4 сакупљача лопти, уколико то услови игралишта захтевају, обучених у
спортску опрему, која мора да се разликује од опреме играчица ккоје играју утакмицу.
да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за судије;
Да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање,умивање и пиће,
тоалет и друге пратеће просторије, са довољном квадратуром;
заштитне кабине за резервне играчице и стручна руководства, као и одвојену заштитну
кабину за делегата утакмице, које се постављају на уздужној страни игралишта, удаљене
од терена најмање 3 (три) метра, као и обележен „технички простор“ за тренере, у
складу са прописима ФСС.
посебну просторију за сачињавање записника утакмице;
да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија играчица у складу са
прописима ФСС. Да испуњава све услове у вези са стручно педагошким радом у складу
са одговарајућим прописима ФСС
Клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС о безбедности и сигурности на
фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно примењују уз Правила
фудбалске игре;
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да женски фудбалски клуб уколико не поседује стадион - игралиште мора да закључи
уговор са власником стадиона - игралишта за целу предстојећу сезону, а уговор да
достави Комесару за такмичење и то најмање 15 дана пре почетка првенства.
да клубови надлежном органу ФС Србије, пре почетка првенства, пријаве стадион игралиште на којем ће током целе сезоне играти првенствене и куп утакмице. Само они
стадиони - игралишта, које клубови пријаве, а који ће бити примљени од стране
надлежног органа регионалног савеза, биће стадиони - игралишта, на којима ће се моћи
играти првенствене и куп утакмице Друге лиге у текућој сезони. Клубови су обавезни да
у законском року предвиђеним Правилником о безбедности и сигурности на
стадионима, доставити Атест за електро – громобранске инсталације, без којег се не
могу играти утакмице. У случају да је стадион примљен за утакмице вишег степена
такмичења (Супер или Прва лига Србије за мушкарце, Српска лига, Омладинска лига),
довољна је потврда о важењу атеста, коју издаје сектор за Лиценцирање ФСС или
регионални савез.
да клубови обавезно имају организован рад са играчицама млађим од 15 година,
односно да имају формирану најмање по једну пионирско-кадетску екипу коју укључује
у такмичење у Развојној лиги.
Клуб чија млађа селекција у току такмичарске сезоне буде искључена или одустане од
такмичења у Развојној лиги, аутоматски губи статус члана Друге лиге.
Члан 14.

Сваки клуб учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са својим најбољим
тимом и да утакмицу, по правилу, започне са 11 играчица. Уколико клуб из неоправданих
разлога дође са мањим бројем играчица на утакмицу и иста буде прекинута из тог разлога,
аутоматски се зауставља рефундација трошкова за развојну лигу, према члану 4. Одлуке о
рефундацији трошкова Развојне лиге Србије за жене, који регулише ову тематику.
Члан 15.
Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, представници клубова су дужни
да делегату утакмице обавезно стављају на увид списак регистрованих играчица које тог дана
наступају, лиценце за представника клуба, лиценца тренера и помоћног тренера, лекара и
физиотерапеута за рад у клубу у текућој такмичарској сезони,без којих именована лица не могу
бити на клупи Комплетна документација се мора предати најкасније 45 минута пре почетка
утакмице. У случају да се клуб не придржава овог става, подложан је покретању дисциплинског
поступка, осим у оправданим случајевима.
Ако делегат утврди да лица из става 1. овог члана немају лиценце неће им дозволити
улазак у ограђени део терена за игру.
Лиценце за рад тренера, помоћног тренера, лекара и физиотерапеута у клубовима
женског фудбала издаје надлежни орган ФСС.
Члан 16.
Клуб домаћин дужан је 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 ,Комесар такмичења ће извршити
исправку по службеној дужности или на писмени захтев заинтересованих страна.
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Члан 17.
За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчице могу седети 6 (шест)
службена лица и 7 (седам) резервних играчица. Службена лица која седе на клупама су:
•
•
•
•
•

овлашћени представник клуба
лиценцирани тренер, односно, шеф стручног штаба,
лиценцирани помоћни тренери 2 (два),
лиценцирани лекар клуба.
лиценцирани физиотерапеут.
Члан 18.

Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личности
делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време одигравања, као и све до напуштања
места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.
Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди искључиво
доктора и кола за хитне лекарске интервенције , која морају да буду на стадиону најмање на 15
минута пре почетка утакмице.У недостатку кола хитне помоћи, дозвољава се обезбеђење
дежурног возила погодног за транспорт повређене играчице или другог лица,чији се
регистарски број и марка са презименом и именом возача уноси у образац 3 . (Списак службених
лица која седе на клупи за резервне играчице).Уколико делегат утакмице констатује да кола за
хитне лекарске интервенције нису на стадиону, односно игралишту до почетка утакмице или да
није обезбеђено дежурно возило, та утакмица се неће одиграти, а све по следице због
неодигравања утакмице сноси клуб домаћин.
Клуб домаћин, обавезан је утакмицу пријавити надлежном МУП-у Републике Србије,
полицијској управи или полицијској станици, искључиво у складу са Законом о спорту, законом
о јавном окупљању, Законом о приватном обезбеђењу и
Упутством које званично изда надлежни орган ФСС. Образац пријаве, обавезно се
предаје делегату.
Клуб домаћин је такође дужан да обезбеди одговарајућу редарску службу од 1 до 5
редара који се могу налазити искључиво ван ограђеног ела терена, припаднике МУП а и
евентуално потребну опрему за озвучење.
Комесар за такмичења доноси ближе Упутство о организацији и реду на игралиштима.

ПРАВО НАСТУПА
Члан 19.
Право наступа имају све правилно регистроване играчице са 16 (шеснаест) година
живота и које су стекле право наступа на првенственим утакмицама. Изузетно, у тимовима
сениорског узраста могу наступити играчице са 15 година, али не и млађе од 15 година на дан
утакмице, с тим да морају обавезно имати одобрење специјалне лекарске комисије ,којим се
оглашавају способним за наступање на утакмицама сениорског узраста и да им је то право
потврђено од надлежног регистрационог органа,и да је обавезно унесено у информациони
систем Комет.
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Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице, насталу после сваког
добијања 4 (четири) опомене, играчица издржава на првој наредној утакмици, а након
издржане казне због 4 жута картона, након свака два жута картона,на првој наредној утакмици
у такмичарској години.
Играчици, чији клуб наступа на утакмицама доигравања баража, опомене се не бришу,
то јест,преноси опомене у бараж у затеченом стању,односно, играчица са тим бројем започиње
утакмице доигравања баража.
Опомене из једне такмичарске сезоне-не преносе се у другу-бришу се.
Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем жутог картона
уписана у записник првенствене утакмице. Ако играчица на утакмици добије опомену и на истој
буде искључена због добијања друге опомене, играчица се дисциплински кажњава, а опомене
се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за такмичење.
Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других дисциплинских мера
за играчице
Уколико клуб не поступи у смислу става 2. овог члана и наступи са играчицом о којој је
реч, утакмица ће по жалби противника, заинтересованих клубова или по службеној дужности,
бити регистрована са 3:0 (пар форфе) у корист оштећеног клуба, а клуб, играчица или одговорно
лице ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опомена и других
дисциплинских мера, региструје опомене у својој евиденцији, објављује их путем службеног
саопштења и контролише извршење аутоматских и других казни.
На првенственим утакмицама могу наступити све правилно регистроване играчице које
су стекле право наступа на првенственим утакмицама,под условом да су регистроване за ту
такмичарску годину путем информационог система КОМЕТ.
Идентитет играчица обавезно утврђује делегат утакмице пре почетка утакмице на
терену за игру, а за касно пристигле играчице, приликом уласка у игру. Идентитет касно
пристиглих заменика играчица утврђује се приликом доласка у технички простор. Све играчице
и заменици треба да буду у опреми - дресовима најкасније 10 минута пре почетка утакмице.
На првенственим утакмицама Других лиге за клуб не могу наступити стране играчице у
складу са важећим одлукама надлежних органа ФС Србије.
Клубови се не могу договорити да се не утврђује идентитет играчица. Такав договор
делегат не сме да прихвати, већ је у обавези да утврди идентитет играчица.
Члан 20.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају имати уредан налаз о
извршеном лекарском прегледу и бити оглашене способне за играње фудбала.
Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци за играчице сениорке, а за
играчице млађе од 16 година, али не и млађе од 15 година на дан утакмице, специјални
лекарски преглед не сме бити старији од 4 (четири) месеца.Лекарски преглед мора бити
убележен у фудбалску легитимацију игра ице. Изузетно, звршени редован лекарски преглед
играчице може да се докаже и потврдом која је издата на основу званичног регистра о
извршеном лекарском прегледу, осим за играчице испод 16 година, чији специјални лекарски
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преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију и потврђен од стране надлежног органа
за регистрацију играча.
Уколико специјални лекарски преглед није убележен у спортску легитимацију, делегат
таквој играчици неће дозволити наступ на утакмици. Под појмом убележеног лекарског
прегледа подразумева се да је оверен од стране надлежног гистарационог органа. Специјални
лекарски преглед не може бити у форми потврде, и мора бити оверен искључиво у легитимацији
од стране надлежног регистрационог органа. Играчица, која на дан утакмице пуни 16 година
има право наступа као редован играч. Играчица, која на дан утакмице пуни 15 година, може да
наступи са специјалним лекарским прегледом.
Играчица која није лекарски прегледана, односно, није обавила лекарски преглед, или
којој је од стране лекара забрањено играње, као и играчица којој лекарски преглед није
убележен у легитимацију, а делегату утакмице није стављена на увид званична потврда о
извршеном редовном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици и делегат
утакмице таквој играчици ће забранити наступ.

ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ
Члан 21.
За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата који заступа
фудбалско руководство. Делегат има врховни надзор на утакмици и оцењује укупну
организацију утакмице и рад свих службених лица.
Делегат је обавезан да комплетан извештај са утакмице сачини најкасније у року од 24
часа од завршетка утакмице са комплет пратећом документацијом путем информационог
система КОМЕТ.
Делегат је такођер дужан да попуни образац за фер-плеј.
За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата.
Делегати се бирају из редова искусних фудбалских радника. Листу делегата утврђује ИО
регионалног савеза.
Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи посебно писане допунске
извештаје службених лица.
Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља судија утакмице.
Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и правима делегата.

СУДИЈЕ
Члан 22.
Комесар за суђење Друге лиге Србије за жене одређује судије за све утакмице. То своје
право Комесар за суђење може пренети на свог заменика или други орган надлежног
територијалног фудбалског савеза. Комесара за суђење, као и његовог заменика бира Извршни
одбор регионалног савеза на предлог струковне организације судија регионалног савеза.
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Члан 23.
Првенствене и куп утакмице Друге лиге Србије за жене суде женске судије са листа које
усваја Извршни одбор регионалног савеза и по потреби, мушке судије са виших степена
такмичења.
Све првенствене и куп такмице Друге лиге суде фудбалске судије прве, друге и треће
категорије које се налазе на одговарајућим листама у текућем првенству.
Члан 24.
Судије су обавезне да дођу на стадион-игралиште 60 минута пре времена одређеног за
почетак утакмице и успоставе контакт са делегатом и другим службеним лицима клубова на
утакмици.Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед просторија, терена
за игру, и у случају евентуалних примедби захтевају да се исте отклоне до почетка утакмице.
Судија утакмице је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе све своје примедбе
и да други део записника овери својим потписом.
Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о опоменутим и
искљученим играчицама, удаљеним лицима из ограђеног дела терена за игру и да те податке
овери потписом у записнику утакмице.
Судије су дужне да у записник утакмице унесу писану пријаву против играчица и других
лица која седе на клупи за резервне играчице за прекршаје извршене пре и после утакмице.
Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту утакмице искључена
играчица,удаљени тренер или друго службено лице, као и евентуално пријављено лице да
изјаву због чега је искључено, удаљено или пријављено.
Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица не поступе у складу са
одредбама претходног става овог члана, сматраће се да су саслушани и надлежни дисциплински
орган казниће их по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
Члан 25.
Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан за игру.
Клуб домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан за
одигравање утакмице.Обавеза је клуба домаћина да у зимским условима мора да поступи по
Упутству Комисије за терене ФСС у погледу припреме терена да буде погодан за игру.
Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у присуству делегата утакмице,
капитена оба клуба учесника утакмице и то у време које је службено одређено за почетак
утакмице. Изузетно, преглед може да се врши и раније, али истог дана и под условом да то буде
обављено у присуству судије утакмице, делегата и капитена оба клуба учесника утакмице.
Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог што спада у вишу
силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу.
Судија и делегат су обавезни да у записник унесу донету одлуку о неподобности терена
и да записник доставе Комесару за такмичење у року од 24 часа уз претходно телеграфско
обавештење.
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Члан 26.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у одређено време за
почетак утакмице, утакмицу ће судити први помоћник.У случају недоласка првог помоћника,
утакмицу ће судити други помоћник судије.
Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћници, клубови ће се спорзумети да
утакмицу води један од присутних судија. Ако споразум не буде постигнут, делегат ће одредити
судију који ће водити утакмицу.
Споразум о избору судија мора да буде утврђен у писаној форми пре почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују представници клубова и делегат. Овај записник се прикључује
записнику утакмице. Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па га је одредио делегат,
таква одлука се мора констатовати у записнику утакмице.
Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, утакмица се неће
одиграти.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ И ОПРЕМА ИГРАЧИЦА
Члан 27.
Сваки клуб пријављује и у записник утакмице се уписује највише 18 (осамнаест)
играчица.
Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник не могу наступити на
утакмици.
У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током игре може се извршити
највише 5 (пет) измена.
Ако један тим за време утакмице, остане са мање од 7 (седам) играчица судија је дужан
да утакмицу прекине.
У складу са Одлуком бр.1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 Правила фудбалске
игре, дресови играчица на полеђини морају бити обележени бројевима. Играчица не може
наступити на утакмици без броја на дресу.
О исправности замена играчица искључиво се брину судија утакмице, први помоћни
судија и делегат.

НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА
Члан 28.
Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице сталног такмичења
не наступи један од тимова учесника утакмице са потребним бројем играчица, судија ће
саопштити капитену тима који је био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти и то
унети у записник утакмице.
Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више силе,судија ће сачекати и
нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може да се заврши на време. Ако се
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игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доведе у
питање одигравање следеће утакмице.
Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној дужности са 3:0 (парфорфе), уколико констатује да је недолазак тима на утакмицу неоправдан.
Клуб који не наступи на одигравање утакмице дужан је да надокнади штету другом
клубу. Висина штете, на основу документованог захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар
за такмичење.
НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ
Члан 29.
Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих разлога пре почетка
или за време утакмице, а не ради се о случају „више силе“, па судија одлучи да се утакмица не
може играти или прекинута наставити, што мора бити онстатовано у записнику, утакмица се
региструје са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из оправданих разлога који
се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енергије, пожар,
земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће
се нова утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног
за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена одређеног за игру,
регистроваће се постигнутим резултатом.
Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Комесар за такмичење,
одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се региструје по
службеној дужности са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из ст. 1. и 3. овог члана доноси по
службеној дужности Комесар за такмичење.
Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакмице сматраће се да су
одустала од даљег такмичења, те ће сносити последице предвиђене Дисциплинским
правилником ФСС. Одлуку о неодигравању утакмице искључиво доносе надлежни органи ФСС.
Члан 30.
Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, укључујући и
прекид утакмице који је изазвала играчица тога тима, губи утакмицу са 3:0 (пар форфе), уколико
до прекида његов противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној
дужности Комесар за такмичење.
Члан 31.
Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, нереда,
недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да 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 (парфорфе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није
постигнут бољи резултат за противнички клуб.
Ако Комесар за такмичење утврди да за прекид игре није крив ниједан од клубова
учесника, односно, да су за прекид подједнако крива оба клуба и да је организатор утакмице
предузео све мере предвиђене одлуком надлежног такмичарског органа, о организацији и

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 85

обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може,
одлучити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.
Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање првенствене
утакмице на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа на дан
одигравања поновљене утакмице.
У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената,надлежни
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и за бранити му одигравање
утакмица на том игралишту за време вођења поступка.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ
Члан 32.
Суспендовани тим, односно сви тимови суспендованог клуба, не могу наступити на
јавној утакмици све док траје суспензија.Све утакмице које спадају у време суспензије изречене
због неизвршења коначних одлука надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из
такмичења предвиђених Пропозицијама овог 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 одиграти утакмице према распореду
Комесара за такмичење.
Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се дисциплински поступак
по одредбама Дисциплинског правилника ФСС,као и против противничког клуба, ако је био
обавештен о суспензији суспендованог клуба.

ЖАЛБЕ
Члан 33.
О регуларности утакмице може се решавати само на основу жалбе оштећеног клуба.
Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразумева се сваки клуб који је
оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба .Жалбе на утакмице подносе се Комесару
за такмичење, који их решава у првом степену.
Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 (два) дана од одигране утакмице
са образложењем и свим потребним доказима у 2 (два)примерка и потврдом о уплаћеној такси
која мора бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе. Један примерак жалбе Комесар
задржава за своје потребе, а други примерак доставља клубу у спору на коју је овај дужан да у
писаној форми одговори у року од три дана од дана пријема исте.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се
продужава за први наредни дан.
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Члан 34.
Износ таксе за жалбу утврђује се на основу одговарајуће одлуке ИО ФСС.
Свака измена износа такси објављује се у службеном гласилу ФСС ,,Фудбал''.
Члан 35.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе
биће одбачене одлуком надлежног комесара за такмичење односне лиге.
При оцени благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштанског жига
препорученог писма, новчане уплатнице или упутнице, односно, доказа о непосредној предаји
жалбе и уплати таксе.
Члан 36.
Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако жалбени разлози не спадају у надлежност другог органа. У том случају решавање
жалбе се одлаже до коначне одлуке тог надлежног органа.
Жалба у другом степену мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе.
Члан 37.
Жалбе на одлуку Комесара Друге лиге подноси се надлежној Комисији за жалбе
Регионалног савеза који руководи такмичењем односне групе Друге лиге. Рок за подношење
жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе. При оцени
благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба непосредно предата пријемној
канцеларији надлежног савеза за оверу пријема, или датум поштанског жига на потврди о
пријему препоручене пошиљке.
Другостепена одлука мора бити донета у року од 7 (седам) дана.
Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, недопуштене и жалбе
потписане од стране неовлашћених лица, одбациће се.
Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене жалбе или нетаксиране,
односно недовољно таксиране жалбе жалилац има право жалбе надлежном другостепеном
органу – Комисији за жалбе регионалног савеза.
Одлука Комисије за жалбе регионалних савеза, у другом степену је коначна и против ње
нема места жалби
Члан 38.
Ако Комисија за жалбе регионалних савеза,не поступи у смислу члана 36. ст. 2. ових
Пропозиција, сматра се да је жалба одбијена и подносилац жалбе има право да поднесе
предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, по
одредбама члана 68. цитираног Правилника у року од 8 (осам)дана од последњег дана након
што је Комисија за жалбе била дужна да донесе одлуку.
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ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ
Члан 39.
Изузетно од одредби чл. 33. и 37. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола која
непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у баражу, који се непосредно
спроводи по завршетку такмичења, или клуба који треба да настави такмичење у вишем степену
такмичења, рок за улагање жалби се скраћује и то у првом степену на 1 (један) дан и то сутрадан
до 17:00 часова по одиграној утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првостепене
одлуке.
Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног празника, продужава се
на први наредни дан.
Члан 40.
У случају да Комисија за жалбе регионалних савеза,не донесе одлуку по жалби из
претходног члана ових Пропозиција у року од 8 (осам) дана, сматраће се да жалба није усвојена,
а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника
о фудбалским такмичењима ФСС у смислу члана 68. цитираног Правилника.

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 41.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за регистрацију утакмице по
службеној дужности са 3:0 (пар форфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.
Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, најкасније у року од
30 дана од дана њиховог одигравања.
У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице
продужава се до доношења коначне одлуке о жалби. Једном регистрована утакмица не може
се поништити од стране Комесара за такмичење ако је одлука постала правоснажна или је у
другом степену донета одлука која је коначна.

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 42.
О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове играчице, функционери,
судије, други фудбалски радници и друга лица, у овом такмичењу, одлучује дисциплински орган
коме је Извршни одбор регионалног савеза поверио те послове.

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА
Члан 43.
Број екипа у такмичењу Друге лиге Србије за жене, не може бити мањи од 4 екипе, а све
екипе које су правилно регистроване код надлежног државног органа за регистрацију и на
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време се пријаве за такмичење, уз испуњавање обавеза из Правилника о регистрацији, статусу
и трансферу играча, у смислу обавеза да би клуб могао да се такмичи, аутоматски се укључују у
такмичење Других лига, према регионалној припадности. У случају да неки од региона, нема
најмање 4 екипе у такмичењу, преостале екипе се распоређују у остале регионе, према
територијалном принципу. Уколико се догоди да након уласка у Прву лигу Србије након
2021/2022 године и сваке наредне, након пласирања клуба из неког региона, не остане довољан
број екипа за такмичење у Другој лиги у том региону (мање од 4), преостали клубови се
распоређују у остала три регионална такмичења Других лига, по територијалном принципу, али
искључиво право пласмана у у Прву лигу имају клубови који који припадају том региону, а по
пласману су најбоље пласирани. Тек ако неки од клубова региона одустане, то место може
попунити на основу предлога Комисије за женски фудбал ФСС и одлуке ИО ФС Србије, клуб који
територијално припада другом региону.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 44.
Календар такмичења доноси Извршни одбор регионалног савеза на предлог Комисије
за женски фудбал регионалног савеза.
Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Приходе са првенствених утакмица лига женског фудбала убирају клубови домаћини.
У случају одигравања поновљене првенствене утакмице, укупан приход са те утакмице,
по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, судија и делегата, деле се на
једнаке делове.
Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не могу подмирити укупни
службени расходи и трошкови из претходног става, клубови заједнички сносе дефицит.
Члан 46.
Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјалног контролора и
посматрача суђења, на предлог Комисије за женски фудбал регионалног савеза, утврђује
Извршни одбор регионалног савеза.
Клуб домаћин је дужан да све трошкове према службеним лицима (таксе и путне
трошкове) исплати по завршеној утакмици, или путем текућих рачуна најкасније до уторка до
12:00, ако је утакмица играна током викенда или до петка до 12:00, за утакмице игране у среду.
Уколико клуб не исплати ове трошкове, по истеку наведеног рока, не може наступити на
наредној првенственој утакмици, јер се то сматра аутоматском суспензијом клуба, а Комесар за
такмичење, по аутоматизму предаје клуб у надлежност Дисциплинској комисији. Праћење
извршења овог става је у надлежности Комесара за такмичење.
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Уколико екипа, наступи са мање од 11 играчица, и изазове прекид утакмице због мањка
играчица, истој се неће рефундирати трошкови из Развојне лиге за девојчице, а што се регулише
посебном одлуком ИО ФСС о рефундирању трошкова Развојне лиге
Извршни одбор ФСС посебном одлуком регулише покриће трошкова службених лица на
утакмицама ове Лиге, такође на предлог Комисије за женски фудбал.

ПРИЗНАЊА
Члан 47.
Првопласирани клуб Друге лиге за жене, као првак, добија у трајно власништво пехар
од стране ФСС, на којем је угравирано име клуба и година освајања.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Свака првенствена утакмица женских лига обавезно се игра лоптом која у свему мора да
одговара Правила фудбалске игре.У случају да се утакмица игра на терену који је покривен
снегом, лопта мора да буде у другој боји, изузев беле.
Члан 49.
Сваки клуб, учесник у првенству Друге лиге Србије за жене, у обавези је да Комесару за
такмичење у оквиру такмичарског упитника пријави основну и резервну боју дресова, гаћица и
чарапа у којима ће наступати у току првенства.
Гостујући тим је дужан да поштује основну и резервну боју дреса клуба домаћина .
Клуб домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утакмици.Ако гостујућа екипа
нема дресове друге боје, домаћин ће му позајмити дресове друге боје од своје.
Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играчица,
противничког голмана и судија.
Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропозиција, а пријава се
доставља најкасније на 10 дана пре почетка такмичења.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама, морају да имају на задњој
страни својих дресова бројеве видљиве боје контрастне у односу на боју дреса, прописане
величине (30 x 20 цм, дебљине линије 5 цм) и исте бројеве одговарајуће величине на доњем
делу опреме са десне стране.
Бројеви на опреми играчица обавезно се морају слагати са бројевима у записнику што
контролише делегат утакмице.
Члан 50.
Клубови учесници такмичења чија се утакмица директно преноси путем телевизије,
дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу избора боје дресова због квалитета
слике у преносу.
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Клуб домаћин је дужан да фоторепортерима обезбеди приступ у ограђени део терена
за игру под условом да имају бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно
носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице.
У супротном, делегат утакмице неће дозволити фоторепортеру да уђе у ограђени део
терена за игру .

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се примењују одредбе
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС, Правила
фудбалске игре, осталих прописа и одлука ФСС.
Члан 52.
Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФСС.
Члан 53.
Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу учествују: сви клубови који се
такмиче у редовном такмичењу (Супер и Прве лиге) и то обавезно.
У завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу учествују 16
екипа, и то:
•
•
•

8 (осам) клубова који су се у сезони 2021/2022 такмичили у Супер лиги,
4 (четири) најбоље пласирана клуба који су се у сезони 2021/2022. такмичили у Првој
лиги, с тим што ће се преостали клубови Прве лиге укључити у предтакмичење које
организују регионални савези у којем учествују и клубови Друге лиге Србије за жене.
4 (четири) клуба, победника у предтакмичењу регионалних савеза остварују право
учешћа у осмини финала купа Србије.

Предтакмичењем у купу Србије за жене, руководе надлежни регионални савези (ФС
Војводине, ФС РЗС, ФС Београда и ФС РИС), којима је ИО ФСС поверио вођење Куп такмичења
Србије на нивоу регионалних савеза.
Ако се деси да се клуб учесник завршног дела такмичења у Kупу расформира или
одустане од такмичења, у жребу ће уместо тога клуба бити жребана празна куглица. У том
случају клуб који жребањем извуче празну куглицу, аутоматски је остварио пласман у наредно
коло, али и искористио право домаћег терена у жребу за наредно коло.
Члан 2.
Утакмице Фудбалског купа Србије у женском фудбалу играју се на следећи начин:
утакмицама 1/8, 1/4,1/2 и једна финална.
Све утакмице Купа играју се по једноструком куп систему.
Место одигравања финалне утакмице одредиће ИО Фудбалског савеза Србије, на
предлог Комисије за женски фудбал, а водећи рачуна о интересу промоције женског фудбала.
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Члан 3.
Одређивање парова за сваку такмичарску годину врши се у складу са посебним Упутством, које
је саставни део ових Пропозиција.

II - ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА
Члан 4.
Клуб-домаћин је душан да делегату утакмице стави на располагање образац записника
о одигравању утакмице и да обезбеди рачунар да се записник укуца у информацијони 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..
Гостујући клуб обавезан је да благовремено, а најкасније 5 дана пре одигравања
утакмице, обавести домаћина о времену свог доласка и броју чланова екипе, како би им овај на
време могао пружити помоћ у обезбеђивању преноћишта, исхране и сл.
Члан 5.
Утакмице Купа играју се на терену домаћег клуба, у складу са Пропозицијама степена
такмичења клуба домаћина.
Члан 6.
Победник Куп такмичења као и финалиста освајају пехаре ФСС у трајно власништво, са
плочицом, која садржи име клуба и годину освајања, а играчицама оба тима и њиховим
тренерима додељује се медаља, а службеним лицима плакете и то судијама, делегату,
посматрачу суђења и специјалном контролору за безбедност.
Члан 7.
Сваки учесник у такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу дужан је да
своје утакмице одигра са својим најбољим тимом.
Члан 8.
Идентитет играчица се утврђује на исти начин, као и на првенственим утакмицама у
лигама према важећим Пропозицијама такмичења у којима се клубови такмиче.
Лекарски преглед играчица важи као за првенствена такмичење у којима клубови
учествују, регистроване кроз систем КОМЕТ.
Члан 9.
Клуб домаћин дужан је да гостујућем клубу помогне у организацији његовог боравка у
месту одигравања утакмице.
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III - ПРАВО НАСТУПА
Члан 10.
Право наступа имају све играчице регистроване на исти начин као и за првенствена
такмичења.

IV - УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА
Члан 11.
Победник на утакмицама је тим који постигне више голова.
У случају нерешеног резултата на утакмицама, 1/8, ¼.1/2 и финала победник се добија
извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упутством Међународног
борда за извођење удараца са тачке за добијање победника у елиминаторним такмичењим.

V - ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За дисциплинске прекршаје играчица, функционера, судија, стручних и техничких
руководилаца и тренера, као и учесника такмичења за Фудбалски куп Србије у женском
фудбалу надлежна је Дисциплинска комисија ФСС.
Члан 13.
На утакмицама Фудбалског купа Србије у женском фудбалу немају право наступа
играчице које се налазе под казном или суспензијом, забраном играња због аутоматске казне
која је уследила после јавних опомена у такмичењу за Фудбалски куп Србије за жене.
Играчица издржава казну забране играња једне куп утакмице након добијања 2 (две)
јавне опомене у куп такмичењу и то обавезно на првој наредној утакмици, о чему уредну
евиденцију води секретар клуба у сарадњи са Комесаром за такмичење. Парне опомене из
једне сезоне се не преносе у наредну такмичарску сезону бришу се.

VI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 14.
Такмичење за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу одвија се у свему према
званичном Календару такмичења ФСС, који доноси Извршни одбор ФСС, на предлог Комисије
за женски фудбал.
Такмичењем за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу руководи Извршни одбор ФСС
преко Комесара за такмичење Супер лиге за жене, коме је Извршни одбор ФСС поверио ове
послове.
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VII - ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА
Члан 15.
Комесар за суђење ФСС одређује судије за све утакмице Фудбалског купа Србије у
женском фудбалу почев од 1/8.
Комесар за суђење одређивање судија може пренети на свог заменика, други орган или
надлежни фудбалски савез.

VIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама примењиваће се одредбе Статута ФСС,
Пропозиција такмичења за првенство фудбалских лига за жене, Правилника о фудбалским
такмичењима, Дисциплинског правилника ФСС, Правила фудбалске игре и осталих прописа
ФСС.
Члан 17.
Ове пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

УПУТСТВО
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРОВА У ЗАВРШНОМ ДЕЛУ ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП
СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

Члан 1.
Овим Упутством утврђује се поступак за одређивање парова у завршном делу
такмичења за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу.
Члан 2.
Одређивање парова у завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије у женском
фудбалу врши се жребом, који се обавља најкасније 5 (пет) дана пре термина одигравања
утакмица предвиђених Календаром такмичења ФСС за поједино коло.

Прво коло: 1/8 финала
Члан 3.
1. У једну вазу стављају се листићи са именима 8 клубова чланова Супер лиге Србије за
жене из такмичарске сезоне 2021/2022, а у другу вазу стављају се листићи са именима 4
најбоље пласирана клуба, члана Прве лиге из такмичарске сезоне 2021/2022, као и
цедуљице са именима четири клуба победника у предтакмичењу за фудбалски Куп
Србије за жене. Уколико неки клуб одустане од такмичења уместо имена тога клуба биће
жребана празна куглица. Клуб који извуче овакву куглицу, по аутоматизму ће остварити
пласман у наредну рунду и сматраће се да је искористио предност домаћег терена за
рачунање домаћинства у жребу за наредну рунду.
2. Приступа се утврђивању парова 1/8 финала тако што се извлаче два листића (по један
из сваке вазе) са именима клубова који чине такмичарски пар.
Уколико такмичарски пар чине један клуб Супер лиге Србије за жене и победник у
предтакмичењу за фудбалски Куп Србије, обавезно је домаћин клуб победник у
предтакмичењу. Уколико такмичарски пар чине један клуб Супер и Прве лиге Србије, цедуљице
са именима клубова се стављају у трећи пехар, ради утврђивања домаћинства.

Друго коло - 1/4 финала
Члан 4.
Приступа се утврђивању парова 1/4 финала, тако што се у једну вазу стављају 4 листића
са именима најбоље пласираних клубова у првенству Супер лиге Србије за жене у сезони
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2021/2022, а који су се победама у 1/8 финала Купа пласирали у 1/4 финала у сезони 2022/2023.
Уколико је један или више од четири најбоље пласирана клуба Супер лиге испао из такмичења
1/8 финала Купа, његово место у првој вази заузима клуб, који га је елиминисао из такмичења у
фази 1/8 финала.
У другу вазу стављају се 4 листићи са именима преостала четири клуба победника у 1/8
финала Купа Србије за жене у сезони 2022/2023.
Извлаче се два листића, један за другим, из сваке вазе по 1 (један), са именима клубова
који чине такмичарски пар. Домаћин је клуб који је у 1/8 био гост.
Уколико се извуче такмичарски пар где су оба клуба у 1/8 финала били домаћини,
односно гости, домаћинство се одређује поновним извлачењем листића из треће вазе. Клуб са
чијим именом је извучен први листић обавезно је домаћин.

Треће коло - 1/2 финала
Члан 5.
1. У једну вазу стављају се 4 листића са именима клубова победника у 1/4 финала, затим
се приступа утврђивању такмичарског пара наизменичним извлачењем листића
2. Домаћин у првој утакмици полуфинала је клуб који је први извучен, а гост клуб који буде
следећи извучен.

Четврто коло - финале
Члан 6.
Игра се једна финална утакмица.
Место одигравања финалне утакмице одређује ИО ФСС, на предлог Комисије за женски
фудбал, а водећи рачуна о интересу промоције женскога фудбала.
Члан 7.
Ако се у току такмичења догоди ситуација која није предвиђена овим Упутством,
Комесар за такмичења у женском фудбалу ФСС ће пре жребања утврдити поступак за такву
ситуацију у складу са овим Упутством.
Члан 8.
Ово Упутство је саставни део Пропозиција такмичења за Фудбалски куп Србије у
женском фудбалу и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 97

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО КАДЕТСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

I - НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 1.
Првенство у Кадетскојј лиги Србије за жене у такмичарској сезони 2022/2023
организоваће се на следећи начин:
Кадетска фудбалска лига Србије за жене (у даљем тексту: Кадетска лига) је подељена у
две групе, са по 6 клуба у групи, и то:
•

Група "Север" - ФС Војводине, ФС Београда

•

Група "Југ" - ФС Региона Западне Србије и ФС Региона Источне Србије, с тим што је
омогућено клубовима једног региона да се, из економских разлога, такмиче у групи
другог региона.
Члан 2.

Првенство у Кадетске лиги Србије за жене у сезони 2022/2032. организује се и спроводи
по двоструком бод систему у јесењем и пролећном делу. Сваки клуб са осталим клубовима игра
по две утакмице, једну као домаћин, а једну као гост.
Утакмице трају 2 x 40 минута. Одмор између два полувремена траје 15 минута.
Клуб Кадетске лиге који на крају такмичарске сезоне 2022/2023. заузме прво место у
својој групи (Север,Југ), стиче право учешћа на финалној утакмици, који се одржава у
организацији Фудбалског савеза Србије. Учешће на финалној утакмици се одвија на следећи
начин; учествују два клуба, првака групе.Победник финалне утакмице добија у трајно
власништво пехар и 26 медаља.
Уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом приступа се извођењу по 5 (пет)
једанаестераца.
Место одржавања финалне утакмице за првака Кадетске лиге лиге одређује Фудбалски
савез Србије. Детаљније упутство о начину одигравања финалне утакмице пре одржавања истог
доноси комесар за такмичење.
Такмичење у Кадетској лиги,поверава се комесару Супер лиге Србије за жене.
Члан 3.
Учешће у Кадетској лиги Србије за жене је у првој години такмичења на добровољној
бази.Од сезоне 2023/2024 клубови који се лиценцирају за европска такмичења морају имати
екипу у Кадетској лиги Србије.

СТРАНА 98

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

БРОЈ 8

У сезони 2024/2025 сви клубови учесници Супер лиге Србије за жене морају имати клуб
у Кадетској лиги Србије.
Клуб који из било којих разлога иступи из такмичења у току сезоне обавезан је да ФСС
изврши поврат свих средстава која је добио у току такмичарске сезоне а која се односе на
трошкове набавке спортске опреме,трошкове за службена лица итд.

II - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ
Члан 4.
Тим који победи на утакмици такмичења Кадетске лиге које се одиграва по бод систему
осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.
За ово такмичење, које се одиграва по бод систему,комесар за сваку групу води табелу.
Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број одиграних, добијених, нерешених и
изгубљених утакмица, број датих и примљених голова и број освојених бодова.
Пласман (место) на табели се утврђује збиром освојених бодова. Ако тимови освоје исти
број бодова, одлучује разлика између датих и примљених голова. У случају да је разлика
једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова
онда деле места која им припадају.
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака у случају истог броја освојених бодова
два или више клубова, пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од
резултата који су постигнути у међусобним сусретима односних тимова.
Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир
бодова једнак одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака
одлучује се у складу са чланом 56. ПОФТ-а или Упутством ИО ФСС, односно већи број постигнутих
голова (када су у питању 3 и више клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења,
онда се играју утакмице између заинтересованих клубова и то:
•
•
•

две утакмице по двоструком бод систему ако су у питању два клуба,
три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену ако су у питању три
клуба,
потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неутралном терену, ако је у
питању 4 или више клубова.

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

III - РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 5.
Такмичењем руководе Комесар Супер лиге Србије за жене, којем је Извршни одбор ФСС
поверио вођење такмичења, (у даљем тексту: Комесар за такмичење).
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Члан 6.
Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да
се старају о организације утакмице.
Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмице дужна су да пруже
сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.
Члан 7.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење најкасније 20 дана пре
почетка јесењег, односно, пролећног дела такмичења, према званичном календару ФСС.
Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом.
Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, односно, из места која су
удаљена до 10 километара 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 учествује три или више клубова, при
одређивању такмичарских бројева, клубови који су боље пласирани у претходној сезони
раздвајају се тако да се обезбеди да у истом колу један буде гост, а други домаћин.
Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више утакмица
женских лига, Комесар за такмичење може одобрити споразум заинтересованих клубова о
промени места одигравања таквих утакмица. Уколико клуб домаћин жели да одигра утакмицу
у месту ван седишта клуба, у циљу популаризације женског фудбала, потребна је сагласност
гостујућег клуба, али рефундација обрачуна путних трошкова врши најдаље до седишта клуба.
Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу коришћења и оних
термина који по званичном Календару ФСС нису предвиђени за првенствене утакмице, Комесар
за такмичење може да одлучи да се такви термини користе за поједина првенствена кола.
Члан 8.
Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови домаћини дужни су да
најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утакмице сваког кола, Комесару за такмичење
доставе:
•
•

место и назив игралишта на коме ће се играти утакмица,
дан и време почетка одигравања утакмице.
Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније термине почетка утакмица.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року исту ће заказати
Такмичарски орган и о томе обавестити заинтересоване стране.
При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачуна о временским
приликама, годишњем добу, померању времена и посебно, да време одигравања утакмице не
буде на штету гостујуће екипе, тј. ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изузев
ако су екипе постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 11:00 часова. Посебно се мора
водити рачуна о међумесној удаљености тако да на удаљености до 200 километара утакмица се
може заказати најраније у 11:00 часова, а на удаљености преко 200 километара, најраније у
13:00 часова.
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Члан 9.
Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима, одобрити одигравање
појединих утакмица и изван термина предвиђених Календаром такмичења, под условом да
клубови који траже такву сагласност не остварују такмичарску погодност на штету других
клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења.
Првенствене утакмице играју се, по правилу,петком,суботом и недељом. Уколико у
интересу такмичења постоји потреба, Комесар за такмичење може може за једно коло иле неке
утакмице, одредити друге термине у односу на Календар, уколико ни једна екипа на тај начин
не стиче било какву предност или корист таквим избором термина.
Члан 10.
Извршни одбор ФСС, су дужни да, током првенства, а према указаној потреби,Комисије
за женски фудбал ФСС и комесара за такмичење,разматрају питања развоја, унапређења и
регуларности такмичења и да предузима хитне и енергичне мере.
У току другог дела такмичарске сезоне, а на основу праћења стања такмичења, комесар
за такмичење може да донесе одлуку да се једно или више првенствених кола игра истог дана
и да све утакмице почну у исто време.
У складу са ставом 2. овог члана, други део утакмице мора такође да почне у исто време.
Комесар за такмичење неће поступити у складу са ст. 2. и 3. овог члана ако поједине
утакмице немају утицаја на пласман клубова на табели.
Члан 11.
У случају лошег времена, одложена утакмица ће се одиграти уколико је могуће пре
наредног првенственог кола, уколико су отклоњени услови због којих је утакмица одложена.
Уколико за ово постоје услови, Комесар за такмичење ће одобрити први слободан термин за
одигравање одложене утакмице.
Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се нису
могли отклонити (невреме, магла, нестанак ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном
термину, пожар, земљотрес и сл.), о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичења
одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати постигнутим
резултатом до прекида утакмице, а у складу са чланом 48. ставу 2. Правилника о фудбалским
такмичењима ФС Србије.
Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је до прекида дошло
пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, сагласно чл. 48 став 2. Правилника о
фудбалском такмичењу.
Члан 12.
Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица, донети одлуку да
се првенствена утакмица, или цело првенствено коло, одложи због оправданих разлога који су
наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемија, болест најмање 5 (пет)
играчице једног клуба, саобраћајне несреће једне од екипа учесница такмичењу, друштвени
немири већих размера, немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за
одигравање првенствених утакмица и сл.).
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У случају поновног проглашења епидемије КОВИД19 вирусне инфекције или сличне
епидемије у Републици Србији примењиваће се следеће одредбе:
•

У случају да поједини фудбалски клуб има оболеле играчице 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/ регистрованих играчица
способни за одигравање утакмице /од којих једна голман/,утакмица бити одиграна у
заказаном термину.

•

У случају да клуб не поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице /од којих једна 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 медецинску документацију о броју играчица
заражених вирусом КОВИД19.

•

У случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих игачица 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 /парфорфе/у корист противника.

Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такмичење, на предлог
једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба учесника, може донети одлуку, да
клубови учесници утакмице замене улоге клуба домаћина али само по постигнутом споразуму
у јесењем делу текуће такмичарске сезоне.
Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такмичење ће донети
одлуку да се она одигра у првом слободном термину, с тим што се одложене утакмице јесењег
дела првенства морају одиграти најкасније пре првог кола које се игра на пролеће. Одложене
утакмице пролећног дела првенства пре одигравања последња два кола која се на основу
одлуке Комесара за такмичење обавезно играју у исто време.
Члан 13.
Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, представници клубова су дужни
да најкасније 60 минута пре почетка утакмице,делегату утакмице обавезно ставе на
увид:лиценце за представника клуба, лиценце тренера и помоћног тренера, лекара и
физиотерапеута за рад у клубу у текућој такмичарској сезони.
Ако делегат утврди да лица из става 1. овог члана немају лиценце, неће им дозволити
улазак у ограђени део терена за игру.
Лиценце за рад тренера, помоћног тренера, лекара и физиотерапеута у клубовима
Кадетске лиге издаје надлежни орган регионалног савеза.
Члан 14.
Клуб-домаћин дужан је 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 пруже сву
неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица
Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка ,Комесар такмичења ће извршити
исправку по службеној дужности или на писмени захтев заинтересованих страна.
Судија и делегат су дужни попунити обрасце извештаја из система Комет у року од 24 сата.
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Члан 15.
За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчице могу седети 6 (шест)
службених лица и 7 (седам) резервних играчица. Службена лица која седе на клупама су:
•
•
•
•
•

овлашћени представник клуба,
лиценцирани тренер, односно, шеф стручног штаба,
помоћни тренери 2 (два),
лиценцирани лекар клуба,
лиценцирани физиотерапеут.
Члан 16.

Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личности
делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време одигравања, као и све до напуштања
места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.
Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди обавезно
доктора и кола за хитне лекарске интервенције, која морају да буду на стадиону најмање на 15
минута пре почетка утакмице. У недостатку кола хитне помоћи, дозвољава се обезбеђење
дежурног возила погодног за транспорт повређене играчице или другог лица, чији се
регистарски број и марка са презименом и именом возача уноси у образац 3 (Списак службених
лица која седе на клупи за резервне играчице).
Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне помоћи нису на стадиону, односно
игралишту до почетка утакмице или да није обезбеђено дежурно возило, та утакмица се неће
одиграти, а све последице због неодигравања утакмице сноси клуб домаћин.
Клуб домаћин је у обавези да сваку утакмицу пријави надлежној полицијској управи
МУП-а Републике Србије у роковима утврђеним Законом и да копију обрасца пријаве преда
делегату пре почетка утакмице.
Клуб домаћин је дужан да обезбеди одговарајућу редарску службу од 3
обележених редара који се могу налазити искључиво ван ограђеног дела терена.

видно

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

IV - ПРАВО НАСТУПА
Члан 17.
Право наступа имају све правилно регистроване играчице рођене 2005. године (само 4
играчице тог годишта), као и играчице рођене 2006, 2007. и 2008. године (најмлађе са
напуњених 14 година).
На првенственим утакмицама немају право наступа играчице које се налазе под
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном забране играња због добијених
опомена. Играчица издржава аутоматску казну забране играња 1 (једне) првенствене утакмице
обавезно после сваког добијања 2 (два), а затим после друге добијене опомене до краја сезоне.
Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем жутог картона,
уписана у записник првенствене утакмице. Ако играчица на утакмици добије опомену и на истој
буде искључена због добијања друге опомене, играчица се дисциплински кажњава, а опомене
се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за такмичење.
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Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других дисциплинских мера
за играчице.
Уколико клуб не поступи у смислу става 2. овог члана и наступи са играчицом о којој је
реч, утакмица ће по жалби противника или по пријави дисциплинског органа, бити регистрована
са 3:0 (пар форфе) у његову корист, а клуб - играчица ће бити кажњени по одредбама
Дисциплинског правилника ФС Србије.
Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опомена и других
дисциплинских мера, региструје опомене у својој евиденцији, објављује их путем службеног
саопштења и контролише извршење аутоматских и других казни.
Члан 18.
На првенственим утакмицама могу наступити само играчице чији је идентитет утврђен
путем система Комет.
Идентитет играчица обавезно утврђује делегат утакмице пре почетка утакмице на
терену за игру, а за време одмора на полувремену или одмах по завршетку утакмице само за
оне играчице које су евентуално закасниле на почетак утакмице, односно на почетак другог дела
утакмице, а уписане су у записник пре почетка утакмице.
Клубови се не могу договорити да се не утврђује идентитет играчица. Такав договор
делегат не сме да прихвати, већ је у обавези да утврди идентитет играчица.
Члан 19.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају имати уредан налаз о
извршеном лекарском прегледу и бити оглашене способне за играње фудбала.
Лекарски преглед не сме бити старији од 4 (четири) месеца.
Лекарски преглед мора бити унешен у Комет систем.
Играчица која није лекарски прегледана, односно, није обавила лекарски преглед, или
којој је од стране лекара забрањено играње, као и играчица којој лекарски преглед није
убележен у систему Комет, а делегату утакмице није стављена на увид званична потврда о
извршеном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици и делегат утакмице
таквој играчици ће забранити наступ.

V - ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ
Члан 20.
За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата који заступа
фудбалско руководство. Делегат има врховни надзор на утакмици и оцењује укупну
организацију утакмице и рад свих службених лица.
Делегат је дужан у року од 24 сата попунити извештај за такмичења у Комет
систему.Саставни део записника су сви материјали, изјаве удаљених и пријављених званичних
лица и играчица.
За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата. Делегати се бирају из редова
искусних фудбалских радника а на предлог покрајинских и регионалних фудбалских савеза.
Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи посебно писане допунске
извештаје службених лица.
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Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља судија утакмице.
Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и правима делегата.

VI - СУДИЈЕ
Члан 21.
Комесар за суђење Супер лиге Србије за жене одређује судије за све утакмице Кадетске
лиге. То своје право Комесар за суђење може пренети на свог заменика.
Члан 22.
Првенствене утакмице Кадетске лиге Србије за жене обавезно суде женске судије са
листа које усваја Извршни одбор надлежног регионалног савеза, а уколико нема довољно
женских судија могу и мушке судије.
Све првенствене такмице Кадетске лиге суде фудбалске судије прве, друге и треће
категорије, које се налазе на одговарајућим листама у текућем првенству.
Члан 23.
Судије су обавезне да дођу на стадион-игралиште 60 минута пре времена одређеног за
почетак утакмице и успоставе контакт са делегатом и другим службеним лицима клубова на
утакмици.
Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед просторија, терена за
игру и у случају евентуалних примедби захтевају да се исте отклоне до почетка утакмице.
Судија утакмице је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе све своје примедбе.
Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о опоменутим и
искљученим играчицама, удаљеним лицима из ограђеног дела терена за игру.
Судије су дужне да у записник утакмице унесу писану пријаву против играчица и других
лица, која седе на клупи за резервне играчице за прекршаје извршене пре и после утакмице.
Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту утакмице искључена
играчица, удаљени тренер или друго службено лице, као и евентуално пријављено лице да
изјаву због чега је искључено, удаљено или пријављено.
Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица, не поступе у складу са
одредбама претходног става овог члана, сматраће се да су саслушани и надлежни дисциплински
орган казниће их по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
Члан 24.
Првенствене утакмице Кадетске лиге могу се играти само на терену који је подобан за
игру. Клуб домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан за одигравање
утакмице.
Клуб је дужан у законском року предвиђеном Правилником о безбедности и сигурности
на стадионима,достави АТЕСТ за електро-громобранске инсталације,без којег се не могу играти
утакмице.У случају да је стадион примљен за утакмице вишег степена такмичења од стране
Комисије за пријем стадиона ФСС,није потребно вадити нова документа.
Обавеза је клуба домаћина да у зимским условима мора да поступи по Упутству
Комисије за терене регионалних савеза у погледу припреме терена да буде погодан за игру.
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Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у присуству делегата утакмице,
капитена оба клуба учесника утакмице и то у време које је службено одређено за почетак
утакмице. Изузетно, преглед може да се врши и раније, али истог дана и под условом да то буде
обављено у присуству судије утакмице, делегата и капитена оба клуба учесника утакмице.
Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог што спада у вишу
силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу.
Судија и делегат су обавезни да у записник унесу донету одлуку о неподобности терена
и да записник доставе Комесару за такмичење у року од 24 часа уз претходно телеграфско
обавештење.
Члан 25.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у одређено време за
почетак утакмице, утакмицу ће судити први помоћник.
У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други помоћник судије.
Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћници, клубови ће се спорзумети да
утакмицу води један од присутних судија. Ако споразум не буде постигнут, делегат ће одредити
судију који ће водити утакмицу.
Споразум о избору судија мора да буде утврђен у писаној форми пре почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују представници клубова и делегат. Овај записник се прикључује
записнику утакмице. Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па га је одредио делегат,
таква одлука се мора констатовати у записнику утакмице.
Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, утакмица се неће
одиграти.

VII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ
Члан 26.
Сваки клуб пријављује и у записник утакмице се уписује највише 18 (осамнаест)
играчица.
Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник не могу наступити на
утакмици.
У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током игре може се извршити
највише 7 (седам) измена, у складу са Упутством ФСС.
Ако један тим за време утакмице, остане са мање од 7 (седам) играчица судија је дужан
да утакмицу прекине. Уколико тим није у могућности да у року од 5 (пет) минута наступи са
минималним бројем играчица, судија је дужан да трајно прекине утакмицу. У том случају клуб,
који није имао довољан број играчица, нема права на рефундацију трошкова на тој утакмици,
ако је био гост. Ако је до прекида утакмице дошло због недовољног броја играчица клуба
домаћина, тај клуб неће моћи да изврши рефундацију трошкова на најмање једној утакмици,
коју ће играти као гост. ( У складу са одлуком ИО ФСС, о рефундацији трошкова Развојне лиге)
У складу са Одлуком бр. 1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 Правила фудбалске
игре, дресови играчица на полеђини морају бити обележени бројевима. Играчица не може
наступити на утакмици без броја на дресу.
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О исправности замена играчица искључиво се брину судија утакмице, први помоћни
судија и делегат.

VIII - НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА
Члан 27.
Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице овог такмичења не
наступи један од тимова учесника утакмице са потребним бројем играчица, судија ће саопштити
капитену тима који је био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти и то унети у
записник утакмице.
Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више силе, судија ће сачекати и
нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може да се заврши на време. Ако се
игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доведе у
питање одигравање следеће утакмице.
Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној дужности са 3:0 (парфорфе), уколико констатује да је недолазак тима на утакмицу неоправдан.
Клуб који не наступи на одигравању утакмице дужан је да надокнади штету другом
клубу. Висину штете, на основу документованог захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар
за такмичење. Та средства се одузимају из средстава за рефундацију путних трошкова клуба,
који неоправдано није наступио, а није на време обавестио клуба домаћина.
За клуб који не наступи на утакмици из било ког неоправданог разлога, примениће се
санкције из Одлуке о рефундирању трошкова за Развојну лигу.

IX - НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ
Члан 28.
Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих разлога пре почетка
или за време утакмице, а не ради се о случају "више силе", па судија одлучи да се утакмица не
може играти или прекинута наставити, што мора бити констатовано у записнику, утакмица се
региструје са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Ако је утакмица овог такмичења морала бити прекинута из оправданих разлога који се
нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес,
и др.), о чему одлучује судија, или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова
утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру,
а ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена одређеног за игру, регистроваће
се постигнутим резултатом.
Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Комесар за такмичење,
одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се региструје по
службеној дужности са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из ст. 1. и 3. овог члана доноси по
службеној дужности Комесар за такмичење.
Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакмице сматраће се да су
одустала од даљег такмичења, те ће сносити последице предвиђене Дисциплинским
правилником ФСС.
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Члан 29.
Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, укључујући и
прекид утакмице који је изазвала играчица тога тима, губи утакмицу са 3:0 (пар-форфе), уколико
до прекида његов противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној
дужности Комесар за такмичење.
Члан 30.
Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, нереда,
недовољног броја играчица, непоштовања одлуке судије да искључена играчица напусти терен
и др., а утврди се да је за прекид утакмице крив један од клубова учесника, утакмица ће се
регистровати са 3:0 (парфорфе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није
постигнут бољи резултат за противнички клуб.
Ако Комесар за такмичење утврди да за прекид игре није крив ниједан од клубова
учесника, односно, да су за прекид подједнако крива оба клуба и да је организатор утакмице
предузео све мере предвиђене одлуком надлежног такмичарског органа, о организацији и
обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може
одлучити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.
Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање првенствене
утакмице на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа на дан
одигравања поновљене утакмице.
У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, надлежни
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и забранити му одигравање
утакмица на том игралишту за време вођења поступка.

X - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ

Члан 31.
Суспендовани тим, односно сви тимови суспендованог клуба, не могу наступити на
јавној утакмици све док траје суспензија.
Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због неизвршења коначних
одлука надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из такмичења предвиђених
Пропозицијама овог 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 одиграти утакмице према распореду
Комесара за такмичење.
Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се дисциплински поступак
по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, као и против противничког клуба, ако је био
обавештен о суспензији суспендованог клуба.
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XI - ЖАЛБЕ
Члан 32.
О регуларности утакмице може се решавати само на основу жалбе оштећеног клуба.
Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразумева се сваки клуб који је
оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба.
Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их решава у првом степену.
Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 (два) дана од одигране утакмице са
образложењем и свим потребним доказима у 2 (два) примерка и потврдом о уплаћеној такси
која мора бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе. Један примерак жалбе Комесар
задржава за своје потребе, а други примерак доставља клубу у спору на коју је овај дужан да у
писаној форми одговори у року од три дана од дана пријема исте.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се
продужава за први наредни дан.
Члан 33.
Износ таксе за жалбу утврђује Извршни одбор ФСС.
Свака измена износа такси објављује се у Службеном листу ФСС "Фудбал".
Члан 34.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе
биће одбачене одлуком надлежног комесара за такмичење Кадетске лиге. При оцени
благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштанског жига препорученог писма, новчане
уплатнице или упутнице, односно доказа о непосредној предаји жалбе и уплати таксе.
Члан 35.
Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако жалбени разлози не спадају у надлежност другог органа. У том случају решавање
жалбе се одлаже до коначне одлуке тог надлежног органа.
Жалба у другом степену мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе.
Члан 36.
Жалбе на одлуку Комесара за такмичење Кадетске лиге за жене подносе се Комисији за
жалбе надлежног регионалног савеза. Рок за подношење жалбе је 8 (осам) дана од дана
пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе.
При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба непосредно
предата пријемној канцеларији надлежног регионалног савеза за оверу пријема, или датум
поштанског жига на потврди о пријему препоручене пошиљке.
Другостепена одлука мора бити донета у року од 7 (седам) дана. Неблаговремене,
нетаксиране или недовољно таксиране, недопуштене и жалбе потписане од стране
неовлашћених лица, одбациће се.
Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене жалбе или нетаксиране,
односно недовољно таксиране жалбе, жалилац има право жалбе надлежном другостепеном
органу – Комисији за жалбе надлежног регионалног савеза.

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 109

Одлука комисија регионалних савеза у другом степену је коначна и против ње нема
места жалби.
Члан 37.
Ако Комисија за жалбе надлежног регионалног савеза не поступи у смислу члана 36. став
2. ових Пропозиција, сматра се да је жалба одбијена и подносилац жалбе има право да поднесе
предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, по
одредбама члана 68. цитираног Правилника у року од 8 (осам) дана од последњег дана након
што је Комисија за жалбе била дужна да донесе одлуку.

XII - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ
Члан 38.
Изузетно од одредби чл. 33. и 37. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола која
непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у полуфиналном такмичењу на
нивоу ФСС, који се непосредно спроводи по завршетку такмичења, рок за улагање жалби се
скраћује и то у првом степену на 1 (један) дан и то сутрадан до 17:00 часова по одиграној
утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.
Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног празника, продужава се
на први наредни дан.
Члан 39.
У случају да Комисија за жалбе ФСС, односно регионалних савеза, не донесе одлуку по
жалби из претходног члана ових Пропозиција у року од 8 (осам) дана, сматраће се да жалба није
усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС у смислу члана 68. цитираног Правилника.

XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 40.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за регистрацију утакмице по
службеној дужности са 3:0 (парфорфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.
Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, најкасније у року од 15 дана
од дана њиховог одигравања.
У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице
продужава се до доношења коначне одлуке о жалби. Једном регистрована утакмица не може
се поништити од стране Комесара за такмичење ако је одлука постала правоснажна или је у
другом степену донета одлука која је коначна.

XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 41.
О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове играчице, функционери,
судије, други фудбалски радници и друга лица, у овом такмичењу, одлучује дисциплински орган
коме је Извршни одбор надлежног регионалног савеза поверио те послове.
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XV - ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА
Члан 42.
Попуњавање лига се врши укључивањем, по пријави одговарајућег годишта, постојећих
женских фудбалских клубова, тимова фудбалских клубова као и новоформираних женских
фудбалских клубова. У којој групи ће се такмичити пријављени клуб одлучиће се на основу
територијалне припадности, односно економских разлога.

XVI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 43.
Календар такмичења доноси Извршни одбор надлежног регионалног савеза на предлог
Комисије за женски фудбал тог савеза. Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима
и у интересу такмичења, одобрити одигравање појединих утакмица и изван термина
предвиђених календаром такмичења, под условом да клубови који траже такву сагласност не
остварују такмичарску погодност на штету других клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност
такмичења.
Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

XVII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Приходе са првенствених утакмица Кадетске лига женског фудбала убирају клубови
домаћини.
У случају одигравања поновљене првенствене утакмице, укупан приход са те утакмице,
по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, судија и делегата, деле се на
једнаке делове.
Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не могу подмирити укупни
службени расходи и трошкови из претходног става дефицит пада на терет ФСС.
Члан 45.
Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјалног контролора и
посматрача суђења, на предлог Комисије за женски фудбал ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС
посебном одлуком.
У складу са одредбама посебне Одлуке све трошкове службених лица (судија и делегата)
као и трошкове превоза гостујуће екипе сносиће Фудбалски савез Србије, а исплата ће се вршити
у складу са одлукама надлежних органа ФСС.
Клуб домаћин је дужан да све трошкове према службеним лицима /таксе и путне
трошкове/исплати по завршеној утакмици,или путем текућег рачуна најкасније до уторка до
12.00 часова,ако је утакмица играна током викенда или петка до 12.00 часова,за утакмице
игране у среду.Уколико клуб не исплати не исплати ове трошкове,по истеку наведенога рока,не
може наступити на наредној првенственој утакмици,јер се то сматра аутоматском суспензијом
клуба,а Комесар за такмичење,по аутоматизму предаје клуб у надлежност Дисциплинске
комисије.Праћење извршења овога става је у надлежности Комесара за такмичење.Клуб који у
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року од 72 сата по одиграној утакмици Комесару за такмичење не достави захтев за рефундацију
трошкова губи право на рефундацију истих за ту утакмицу.
Члан 46.
Висину средстава за програмске активности ФС Србије на уздизању и унапређењу
фудбалског спорта, посебно за пролећну, а посебно за јесењу сезону, доноси Извршни одбор
ФСС, на предлог Комисије за женски фудбал ФСС и Комисије за материјално-финансијско
пословање ФСС, уколико се такав предлог процени оправданим.

XVIII - ПРИЗНАЊА
Члан 47.
Клуб који побед на финалном утакмици Кадетске лиге у организацији ФСС добијају, у
трајно власништво, један пехар и 26 медаља дар ФСС, за остварен пласман,и проглашава се
победником Кадетске лиге за ту сезону.
Члан 48.
Сваки женски фудбалски клуб чија екипа учествује у првенству Кадетске лиге мора да
испуњава следеће услове:
•

да утакмице одиграва на игралишту са травнатим тереном, може и на терену са
вештачком подлогом,

•

утакмице се могу играти на игралиштима регистрованим за утакмице Супер, Прве,
Српске и лиценцираним игралиштима лига млађих категорија Србије за мушкарце,

•

одлуком Комесара за такмичење утакмице Кадетске лиге Србије за жене, у изузетним
случајевима се могу играти и на игралиштима регистрованим за нижи степен такмичења,
под условом да се ради о травнатим теренима и другим адекватним условима,

•

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

•

да обезбеди 4 (шест) сакупљача лопти обучених у спортску опрему, која мора да се
разликује од опреме играчица које играју утакмицу,

•

да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за судије,

•

да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање, умивање и пиће,
тоалет и друге пратеће просторије, са довољном квадратуром,

•

заштитне кабине за резервне играчице и стручна руководства, као и одвојену заштитну
кабину за делегата утакмице, које се постављају на уздужној страни игралишта, удаљене
од терена најмање 2 (два) метра, као и обележен "технички простор" за тренере, у
складу са прописима ФСС,

•

посебну просторију за сачињавање записника о утакмици,

•

клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС о безбедности и сигурности на
фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно примењују уз Правила
фудбалске игре,
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•

да женски фудбалски клуб чија се екипа такмичи у оквиру Кадетске лиге Србије за жене,
уколико не поседује стадион – игралиште, мора да закључи уговор са власником
стадиона - игралишта за целу предстојећу сезону,

•

да клубови надлежном органу регионалног савеза пре почетка првенства пријаве
стадион - игралиште на којем ће током целе сезоне играти првенствене утакмице
Кадетске лиге. Само они стадиони – игралишта које клубови пријаве, а који ће бити
примљени од стране надлежног органа регионалног фудбалског савеза, биће стадиони
– игралишта на којима ће се моћи играти првенствене утакмице Кадетске лиге Србије за
жене,

•

да клубови доказе о поседовању стадиона-игралишта или уговор о коришћењу, доставе
на увид, уз такмичарски упитник, надлежном регионално савезу, односно органу који
води такмичење.

XIX - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Свака првенствена утакмица Кадетске лиге обавезно се игра лоптом која у свему мора
да одговара Правилима фудбалске игре.
У случају да се утакмица игра на терену који је покривен снегом, лопта мора да буде у
другој боји, изузев беле.
Члан 50.
Сваки клуб, учесник у првенству Кадетске лиге Србије за жене, у обавези је да Комесару
за такмичење у оквиру такмичарског упитника пријави основну и резервну боју дресова, гаћица
и чарапа у којима ће наступати у току првенства.
Гостујући тим је дужан да поштује основну и резервну боју дреса клуба домаћина.
Клуб домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утакмици.
Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће им позајмити дресове друге
боје од своје.
Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играчица,
противничког голмана и судија.
Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропозиција, а пријава се
доставља најкасније на 10 дана пре почетка такмичења.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају да имају на задњој
страни својих дресова бројеве видљиве боје контрастне у односу на боју дреса, прописане
величине (30 x 20 цм, дебљине линије 5 цм) и исте бројеве одговарајуће величине на доњем
делу опреме са десне стране.
Бројеви на опреми играчица обавезно се морају слагати са бројевима у записнику што
контролише делегат утакмице.
Члан 51.
Клубови учесници такмичења чија се утакмица директно преноси путем телевизије,
дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу избора боје дресова због квалитета
слике у преносу.
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Клуб домаћин је дужан да фоторепортерима обезбеди приступ у ограђени део терена
за игру под условом да имају бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно
носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице.
У супротном, делегат утакмице неће дозволити фоторепортеру да уђе у ограђени део
терена за игру.

XX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се примењују одредбе
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС, Правила
фудбалске игре, осталих прописа и одлука ФСС.
Члан 53.
Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФСС.
Члан 54.
Ове пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО РАЗВОЈНЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

I - НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 1.
Првенство у Развојној лиги Србије млађих категорија за жене у такмичарској сезони
2022/2023 организоваће се на следећи начин:
Развојна фудбалска лига млађих категорија Србије за жене (у даљем тексту: Развојна
лига) је подељена у четири групе, са најмање 4 клуба у групи, и то:
•
•
•
•

Група "Север" - ФС Војводине
Група "Центар" - ФС Београда
Група "Запад" - ФС Региона Западне Србије
Група "Исток" - ФС Региона Источне Србије, с тим што је омогућено клубовима једног
региона да се, из економских разлога, такмиче у групи другог региона.

Уколико се укаже потреба, регионални савези могу такмичење у оквиру свог региона
организовати у две групе.
Члан 2.
Првенство у Развојној лиги Србије за жене у такмичарској сезони 2022/2023. организује
се и спроводи по двоструком бод систему у јесењем и пролећном делу. Сваки клуб са осталим
клубовима, по регионима, игра по две утакмице, једну као домаћин, а једну као гост.
Утакмице трају 2 x 35 минута. Одмор између два полувремена траје 15 минута.
Клуб Развојне лиге који на крају такмичарске сезоне 2021/2022. заузме прво место у
својој групи (Север, Центар, Запад и Исток), стиче право учешћа на Ревијалном турниру, који се
одржава у организацији Фудбалског савеза Србије. Учешће на Ревијалном турниру се одвија на
следећи начин; учествују четири клуба, првака региона, турнир се игра два дана, без
проглашења победника. Сваки клуб учесник добија у трајно власништво пехар по завршетку
турнира.
Уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом приступа се извођењу по 5 (пет)
једанаестераца.
Место одржавања финалног турнира Развојне лиге одређује Фудбалски савез Србије.
Детаљније упутство о начину одигравања финалног турнира пре одржавања истог доноси
организациони одбор турнира.
Такмичење у Развојној лиги, по групама поверава се: за групу "Север" Фудбалском
савезу Војводине, групу "Запад" Фудбалском савезу региона Западне Србије, групу "Центар"
Фудбалском савезу Београда и за групу "Исток" Фудбалском савезу региона Источне Србије.
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Члан 3.
Сваки новоформирани женски фудбалски клуб, или женски тимови фудбалских клубова
са играчицама испод 15 година, уз захтев, постаје члан Развојне лиге и укључује се у такмичење
у одговарајућој групи према територијалној припадности.

II - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ
Члан 4.
Тим који победи на утакмици такмичења Развојне лиге које се одиграва по бод систему
осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.
За ово такмичење, које се одиграва по бод систему, сваки регионални савез за своју
групу води табелу. Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број одиграних, добијених,
нерешених и изгубљених утакмица, број датих и примљених голова и број освојених бодова.
Пласман (место) на табели се утврђује збиром освојених бодова. Ако тимови освоје исти
број бодова, одлучује разлика између датих и примљених голова. У случају да је разлика
једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова
онда деле места која им припадају.
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака у случају истог броја освојених бодова
два или више клубова, пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од
резултата који су постигнути у међусобним сусретима односних тимова.
Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир
бодова једнак одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака
одлучује се у складу са чланом 56. ПОФТ-а или Упутством ИО ФСС, односно већи број постигнутих
голова (када су у питању 3 и више клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења,
онда се играју утакмице између заинтересованих клубова и то:
•
•
•

две утакмице по двоструком бод систему ако су у питању два клуба,
три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену ако су у питању три
клуба,
потребан број утакмица по једноструком бод систему, на неутралном терену, ако је у
питању 4 или више клубова.

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

III - РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 5.
Такмичењем руководе Извршни одбори Регоналних фудбалских савеза, којима је
Извршни одбор ФСС поверио вођење такмичења, преко Комесара за такмичење Развојне лиге
(у даљем тексту: Комесар за такмичење).
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Члан 6.
Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да
се старају о организације утакмице.
Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмице дужна су да пруже
сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.
Члан 7.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење најкасније 20 дана пре
почетка јесењег, односно, пролећног дела такмичења, према званичном календару ФСС.
Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом.
Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, односно, из места која су
удаљена до 10 километара 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 учествује три или више клубова, при
одређивању такмичарских бројева, клубови који су боље пласирани у претходној сезони
раздвајају се тако да се обезбеди да у истом колу један буде гост, а други домаћин.
Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више утакмица
женских лига, Комесар за такмичење може одобрити споразум заинтересованих клубова о
промени места одигравања таквих утакмица. Уколико клуб домаћин жели да одигра утакмицу
у месту ван седишта клуба, у циљу популаризације женског фудбала, потребна је сагласност
гостујућег клуба, али рефундација обрачуна путних трошкова врши најдаље до седишта клуба.
Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу коришћења и оних
термина који по званичном Календару ФСС нису предвиђени за првенствене утакмице, Комесар
за такмичење може да одлучи да се такви термини користе за поједина првенствена кола.

Члан 8.
Након утврђеног распореда одигравања утакмица, клубови домаћини дужни су да
најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утакмице сваког кола, Комесару за такмичење
доставе:
•
•

место и назив игралишта на коме ће се играти утакмица,
дан и време почетка одигравања утакмице.
Комесар за такмичење ће својим актом утврдити најкасније термине почетка утакмица.

Уколико клуб домаћин не пријави утакмицу у утврђеном року исту ће заказати
Такмичарски орган и о томе обавестити заинтересоване стране.
При одређивању времена почетка утакмице, треба водити рачуна о временским
приликама, годишњем добу, померању времена и посебно, да време одигравања утакмице не
буде на штету гостујуће екипе, тј. ниједна утакмица не може да почне пре 11:00 часова, изузев
ако су екипе постигле писану сагласност о почетку утакмице пре 11:00 часова. Посебно се мора
водити рачуна о међумесној удаљености тако да на удаљености до 200 километара утакмица се
може заказати најраније у 11:00 часова, а на удаљености преко 200 километара, најраније у
13:00 часова.
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Члан 9.
Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима, одобрити одигравање
појединих утакмица и изван термина предвиђених Календаром такмичења, под условом да
клубови који траже такву сагласност не остварују такмичарску погодност на штету других
клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност такмичења.
Првенствене утакмице играју се, по правилу, суботом и недељом. Уколико у интересу
такмичења постоји потреба, Комесар за такмичење може може за једно коло иле неке
утакмице, одредити друге термине у односу на Календар, уколико ни једна екипа на тај начин
не стиче било какву предност или корист таквим избором термина.
Члан 10.
Извршни одбори региона, као и Извршни одбор ФСС, су дужни да, током првенства, а
према указаној потреби, на предлог комисија за женски фудбал регионалних савеза, као и
Комисије за женски фудбал ФСС и комесара за такмичење по групама, разматрају питања
развоја, унапређења и регуларности такмичења и да предузима хитне и енергичне мере.
У току другог дела такмичарске сезоне, а на основу праћења стања такмичења, комесари
за такмичење могу да донесу одлуку да се једно или више првенствених кола игра истог дана и
да све утакмице почну у исто време.
У складу са ставом 2. овог члана, други део утакмице мора такође да почне у исто време.
Комесари за такмичење неће поступити у складу са ст. 2. и 3. овог члана ако поједине
утакмице немају утицаја на пласман клубова на табели.
Члан 11.
У случају лошег времена, одложена утакмица ће се одиграти уколико је могуће пре
наредног првенственог кола, уколико су отклоњени услови због којих је утакмица одложена.
Уколико за ово постоје услови, Комесар за такмичење ће одобрити први слободан термин за
одигравање одложене утакмице.
Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се нису
могли отклонити (невреме, магла, нестанак ел. енергије - у случају да се утакмица игра у ноћном
термину, пожар, земљотрес и сл.), о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичења
одлучиће да ли ће се играти нова утакмица или прекинута утакмица регистровати постигнутим
резултатом до прекида утакмице, а у складу са чланом 48. ставу 2. Правилника о фудбалским
такмичењима ФС Србије.
Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је до прекида дошло
пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, сагласно чл. 48 став 2. Правилника о
фудбалском такмичењу.
Члан 12.
Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица, донети одлуку да
се првенствена утакмица, или цело првенствено коло, одложи због оправданих разлога који су
наступили без кривице клубова учесника (велико невреме,саобраћајне несреће једне од екипа
учесница такмичењу, друштвени немири већих размера, немогућности да се спроведу
прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица и сл.).
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У случају поновног проглашења епидемије КОВИД19 вирусне инфекције или сличне
епидемије у Републици Србији примењиваће се следеће одредбе:
•

У случају да поједини фудбалски клуб има играчице 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/регистрованих играчица
способних за одигравање утакмице /од којих једна мора бити голман/,утакмица бити
одиграна у заказаном термину.

•

У случају да клуб не поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице /од којих једна мора бити голман/,утакмица ће бити одложена и
потом одиграна у накнадном термину,а клуб је дужан да као доказ за одлагање поднесе
надлежном такмичарском органу медецинску документацију о броју играчица
заражених вирусом КОВИД19.

•

У случају да клуб поседује 13 /тринаест/ регистрованих играчица способних за
одигравање утакмице из става 2.овог члана,а одбија да са таквим саставом одигра
утакмицу у заказаном термину,утакмица же бити регистрована службеним резултатом
/парфорфе/ у корист противника..

У случају одсуства чланова Медицинске комисије, те немогућности добијања
сагласности за одлагање од стране комисије, Комесар за такмичење, може затражити
консултације са другим медицинским лицима, донети одлуку, а од Медицинске комисије,
накнадно, тражити мишљење.
Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такмичење, на предлог
једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба учесника, може донети одлуку, да
клубови учесници утакмице замене улоге клуба домаћина али само по постигнутом споразуму
у јесењем делу текуће такмичарске сезоне.
Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такмичење ће донети
одлуку да се она одигра у првом слободном термину, с тим што се одложене утакмице јесењег
дела првенства морају одиграти најкасније пре првог кола које се игра на пролеће. Одложене
утакмице пролећног дела првенства пре одигравања последња два кола која се на основу
одлуке Комесара за такмичење обавезно играју у исто време.
Члан 13.
Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења,представници клубова су дужни
да најкасније 45 мин.пре почетка утакмице,делегату утакмице обавезно ставе на увид:списак
регистрованих играчица које ће да наступе на утакмици,као и лиценце за
тренера,лекара,физиотерапеута и представника клуба,без којих именована лица не могу бити
на клупи.
Ако делегат утврди да лица из става 1. овог члана немају лиценце, неће им дозволити
улазак у ограђени део терена за игру.
Лиценце за рад тренера, помоћног тренера, лекара и физиотерапеута у клубовима
Развојне лиге издаје надлежни орган регионалног савеза.
Члан 14.
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.
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Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка,Комесар такмичења ће извршити
исправку по службеној дужности или на ѕахтев заинтересованих клубова.
Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се старају о правилном и
тачном уношењу података у записник утакмице.
Члан 15.
За време одигравања утакмица, на клупама за резервне играчице могу седети 6 (шест)
службених лица и 7 (седам) резервних играчица. Службена лица која седе на клупама су:
•
•
•
•
•

овлашћени представник клуба,
лиценцирани тренер, односно, шеф стручног штаба,
помоћни тренери 2 (два),
лиценцирани лекар клуба,
лиценцирани физиотерапеут.
Члан 16.

Клуб домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личности
делегата, судија и чланова гостујуће екипе пре и за време одигравања, као и све до напуштања
места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.
Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди лекарску службу
и кола за хитне лекарске интервенције, која морају да буду на стадиону најмање на 15 минута
пре почетка утакмице. У недостатку кола хитне помоћи, дозвољава се обезбеђење дежурног
возила погодног за транспорт повређене играчице или другог лица, чији се регистарски број и
марка са презименом и именом возача уноси у образац 3 (Списак службених лица која седе на
клупи за резервне играчице).
Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске интервенције нису на
стадиону, односно игралишту до почетка утакмице или да није обезбеђено дежурно возило, та
утакмица се неће одиграти, а све последице због неодигравања утакмице сноси клуб домаћин.
Клуб домаћин је у обавези да сваку утакмицу пријави надлежној полицијској управи
МУП-а Републике Србије у роковима утврђеним Законом и да копију обрасца пријаве преда
делегату пре почетка утакмице.
Клуб домаћин је дужан да обезбеди одговарајућу редарску службу од 3 до 5 видно
обележених редара који се могу налазити искључиво ван ограђеног дела терена.
Комесар за такмичења доноси ближе Упутство о организацији и реду на игралиштима.

IV - ПРАВО НАСТУПА
Члан 17.
Право наступа имају све правилно регистроване играчице рођене после 01. јула 2007.
као и играчице рођене 2008, 2009. и 2010. године (најмлађе са напуњених 12 година). Клуб може
да има 6 играчица уписаних у записник, рођених у првој половини 2007. године, али у сваком
моменту у игри могу бити само 3 (три) играчице рођене 2007 године.
На првенственим утакмицама немају право наступа играчице које се налазе под
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном забране играња због добијених
опомена. Играчица издржава аутоматску казну забране играња 1 (једне) првенствене утакмице
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обавезно после сваког добијања 4 (четири), а затим после друге добијене опомене до краја
сезоне.
Као опомена сматра се свака судијска опомена изречена показивањем жутог картона,
уписана у записник првенствене утакмице. Ако играчица на утакмици добије опомену и на истој
буде искључена због добијања друге опомене, играчица се дисциплински кажњава, а опомене
се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за такмичење.
Клубови су дужни да воде евиденцију изречених опомена и других дисциплинских мера
за играчице.
Уколико клуб не поступи у смислу става 2. овог члана и наступи са играчицом о којој је
реч, утакмица ће по жалби противника или по пријави дисциплинског органа, бити регистрована
са 3:0 (пар форфе) у његову корист, а клуб - играчица ће бити кажњени по одредбама
Дисциплинског правилника ФС Србије.
Комесар за такмичење такође води евиденцију изречених опомена и других
дисциплинских мера, региструје опомене у својој евиденцији, објављује их путем службеног
саопштења и контролише извршење аутоматских и других казни.
Члан 18.
На првенственим утакмицама могу наступити само играчице чији је идентитет утврђен
путем система Коме.
Идентитет играчица обавезно утврђује делегат утакмице пре почетка утакмице на
терену за игру, а за време одмора на полувремену или одмах по завршетку утакмице само за
оне играчице које су евентуално закасниле на почетак утакмице, односно на почетак другог дела
утакмице, а уписане су у записник пре почетка утакмице.
Клубови се не могу договорити да се не утврђује идентитет играчица. Такав договор
делегат не сме да прихвати, већ је у обавези да утврди идентитет играчица.
Члан 19.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају имати уредан налаз о
извршеном лекарском прегледу и бити оглашене способне за играње фудбала.
Лекарски преглед не сме бити старији од 4 (четири) месеца.
Лекарски преглед мора бити унешен у Комет систем за лиге које су у ситему Комет-а.
Играчица која није лекарски прегледана, односно, није обавила лекарски преглед, или
којој је од стране лекара забрањено играње, као и играчица којој лекарски преглед није
убележен у систем Комет, не може наступити на јавној утакмици и делегат утакмице таквој
играчици ће забранити наступ.

V - ДЕЛЕГАТИ УТАКМИЦЕ
Члан 20.
За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата који заступа
фудбалско руководство. Делегат има врховни надзор на утакмици и оцењује укупну
организацију утакмице и рад свих службених лица.
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Делегат је дужан у року од 24 сата попунити извештај за такмичења у Комет систему.
Саставни део записника су сви материјали, изјаве удаљених и пријављених званичних лица и
играчица као и фудбалске легитимације искључених играчица.
Делегат је дужан да дође на стадион 60 минута пре почетка утакмице.
Делегат је такођер обавезан да попуни образац фер-плеја.
За сваку такмичарску сезону образује се листа делегата. Делегати се бирају из редова
искусних фудбалских радника а на предлог покрајинских и регионалних фудбалских савеза.
Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи посебно писане допунске
извештаје службених лица.
Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата обавља судија утакмице.
Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о дужностима и правима делегата.

VI - СУДИЈЕ
Члан 21.
Комесар за суђење Регионалног фудбалског савеза одређује судије за све утакмице
Развојне лиге. То своје право Комесар за суђење може пренети на свог заменика или други
орган надлежног територијалног фудбалског савеза. Комесара за суђење, као и његовог
заменика, бира Извршни одбор надлежног регионалног савеза на предлог Судијске комисије
региона.
Члан 22.
Првенствене утакмице Развојне лиге Србије за жене обавезно суде женске судије са
листа које усваја Извршни одбор надлежног регионалног савеза, а уколико нема довољно
женских судија могу и мушке судије.
Све првенствене такмице Развојне лиге суде фудбалске судије прве, друге и треће
категорије, које се налазе на одговарајућим листама у текућем првенству.
Члан 23.
Судије су обавезне да дођу на стадион-игралиште 60 минута пре времена одређеног за
почетак утакмице и успоставе контакт са делегатом и другим службеним лицима клубова на
утакмици.
Заједно са делегатом и другим службеним лицима врше преглед просторија, терена за
игру и у случају евентуалних примедби захтевају да се исте отклоне до почетка утакмице.
Судија утакмице је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе све своје примедбе
и да други део записника овери својим потписом, а ако је такмичење у систему Комет, да
поступи по упутству за унос података у систем Комет
Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о опоменутим и
искљученим играчицама, удаљеним лицима из ограђеног дела терена за игру и да те податке
овери потписом у записнику утакмице, за такмичење које није у систему Комет
Судије су дужне да у записник утакмице унесу писану пријаву против играчица и других
лица, која седе на клупи за резервне играчице за прекршаје извршене пре и после утакмице.
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Представник клуба је дужан да обезбеди да одмах по завршекту утакмице искључена
играчица, удаљени тренер или друго службено лице, као и евентуално пријављено лице да
изјаву због чега је искључено, удаљено или пријављено.
Уколико искључена играчица, удаљена или пријављена лица, не поступе у складу са
одредбама претходног става овог члана, сматраће се да су саслушани и надлежни дисциплински
орган казниће их по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.

Члан 24.
Првенствене утакмице Развојне лиге могу се играти само на терену који је подобан за
игру. Клуб домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан за одигравање
утакмице.
Обавеза је клуба домаћина да у зимским условима мора да поступи по Упутству
Комисије за терене регионалних савеза у погледу припреме терена да буде погодан за игру.
Преглед терена мора да буде извршен од стране судије, у присуству делегата утакмице,
капитена оба клуба учесника утакмице и то у време које је службено одређено за почетак
утакмице. Изузетно, преглед може да се врши и раније, али истог дана и под условом да то буде
обављено у присуству судије утакмице, делегата и капитена оба клуба учесника утакмице.
Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог што спада у вишу
силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу.
Судија и делегат су обавезни да у записник унесу донету одлуку о неподобности терена
и да записник доставе Комесару за такмичење у року од 24 часа уз претходно телеграфско
обавештење.
Члан 25.
Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у одређено време за
почетак утакмице, утакмицу ће судити први помоћник.
У случају недоласка првог помоћника, утакмицу ће судити други помоћник судије.
Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћници, клубови ће се спорзумети да
утакмицу води један од присутних судија. Ако споразум не буде постигнут, делегат ће одредити
судију који ће водити утакмицу.
Споразум о избору судија мора да буде утврђен у писаној форми пре почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују представници клубова и делегат. Овај записник се прикључује
записнику утакмице. Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па га је одредио делегат,
таква одлука се мора констатовати у записнику утакмице.
Ако на утакмицу не дође ни судија, ни помоћне судије, ни делегат, утакмица се неће
одиграти.

VII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧИЦА У ИГРИ
Члан 26.
Сваки клуб пријављује и у записник утакмице се уписује највише 18 (осамнаест)
играчица.
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Играчице које нису уписане до почетка утакмице у записник не могу наступити на
утакмици.
У игри учествује 11 (једанаест) пријављених играчица, а током игре може се извршити
највише 7 (седам) измена, у складу са Упутством ФСС.
Ако један тим за време утакмице, остане са мање од 7 (седам) играчица судија је дужан
да утакмицу прекине. Уколико тим није у могућности да у року од 5 (пет) минута наступи са
минималним бројем играчица, судија је дужан да трајно прекине утакмицу. У том случају клуб,
који није имао довољан број играчица, нема права на рефундацију трошкова на тој утакмици,
ако је био гост. Ако је до прекида утакмице дошло због недовољног броја играчица клуба
домаћина, тај клуб неће моћи да изврши рефундацију трошкова на најмање једној утакмици,
коју ће играти као гост. ( У складу са одлуком ИО ФСС, о рефундацији трошкова Развојне лиге)
У складу са Одлуком бр. 1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4 Правила фудбалске
игре, дресови играчица на полеђини морају бити обележени бројевима. Играчица не може
наступити на утакмици без броја на дресу.
О исправности замена играчица искључиво се брину судија утакмице, први помоћни
судија и делегат.

VIII - НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА
Члан 27.
Ако у року од 15 минута од одређеног времена за почетак утакмице овог такмичења не
наступи један од тимова учесника утакмице са потребним бројем играчица, судија ће саопштити
капитену тима који је био спреман да наступи да се утакмица неће одиграти и то унети у
записник утакмице.
Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више силе, судија ће сачекати и
нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може да се заврши на време. Ако се
игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доведе у
питање одигравање следеће утакмице.
Комесар за такмичење регистроваће утакмицу по службеној дужности са 3:0 (парфорфе), уколико констатује да је недолазак тима на утакмицу неоправдан.
Клуб који не наступи на одигравању утакмице дужан је да надокнади штету другом
клубу. Висину штете, на основу документованог захтева клуба који је оштећен, утврђује Комесар
за такмичење. Та средства се одузимају из средстава за рефундацију путних трошкова клуба,
који неоправдано није наступио, а није на време обавестио клуба домаћина.
За клуб који не наступи на утакмици из било ког неоправданог разлога, примениће се
санкције из Одлуке о рефундирању трошкова за Развојну лигу.

IX - НЕОДИГРАВАЊЕ И ПРЕКИД УТАКМИЦЕ
Члан 28.
Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих разлога пре почетка
или за време утакмице, а не ради се о случају "више силе", па судија одлучи да се утакмица не
може играти или прекинута наставити, што мора бити констатовано у записнику, утакмица се
региструје са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
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Ако је утакмица овог такмичења морала бити прекинута из оправданих разлога који се
нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес,
и др.), о чему одлучује судија, или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова
утакмица уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру,
а ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена одређеног за игру, регистроваће
се постигнутим резултатом.
Клуб који не наступи на одигравање нове утакмице, коју одреди Комесар за такмичење,
одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а утакмица се региструје по
службеној дужности са 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Одлуку о регистрацији утакмице са 3:0 (пар-форфе) из ст. 1. и 3. овог члана доноси по
службеној дужности Комесар за такмичење.
Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакмице сматраће се да су
одустала од даљег такмичења, те ће сносити последице предвиђене Дисциплинским
правилником ФСС.
Члан 29.
Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице, укључујући и
прекид утакмице који је изазвала играчица тога тима, губи утакмицу са 3:0 (пар-форфе), уколико
до прекида његов противник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној
дужности Комесар за такмичење.
Члан 30.
Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судију, нереда,
недовољног броја играчица, непоштовања одлуке судије да искључена играчица напусти терен
и др., а утврди се да је за прекид утакмице крив један од клубова учесника, утакмица ће се
регистровати са 3:0 (парфорфе) у корист противничког клуба уколико до прекида игре није
постигнут бољи резултат за противнички клуб.
Ако Комесар за такмичење утврди да за прекид игре није крив ниједан од клубова
учесника, односно, да су за прекид подједнако крива оба клуба и да је организатор утакмице
предузео све мере предвиђене одлуком надлежног такмичарског органа, о организацији и
обезбеђењу реда на утакмицама одређеног степена такмичења, Комесар за такмичење може
одлучити да се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом.
Ако је одлуком Комесара за такмичење одређено поновно одигравање првенствене
утакмице на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа на дан
одигравања поновљене утакмице.
У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, надлежни
дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим и забранити му одигравање
утакмица на том игралишту за време вођења поступка.

X - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ
Члан 31.
Суспендовани тим, односно сви тимови суспендованог клуба, не могу наступити на
јавној утакмици све док траје суспензија.
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Све утакмице које спадају у време суспензије изречене због неизвршења коначних
одлука надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из такмичења предвиђених
Пропозицијама овог 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 одиграти утакмице према распореду
Комесара за такмичење.
Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуће се дисциплински поступак
по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, као и против противничког клуба, ако је био
обавештен о суспензији суспендованог клуба.

XI - ЖАЛБЕ
Члан 32.
О регуларности утакмице може се решавати само на основу жалбе оштећеног клуба.
Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразумева се сваки клуб који је
оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба.
Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их решава у првом степену.
Жалба, по свим основима, мора се уложити у року од 2 (два) дана од одигране утакмице са
образложењем и свим потребним доказима у 2 (два) примерка и потврдом о уплаћеној такси
која мора бити уплаћена у року утврђеном за улагање жалбе. Један примерак жалбе Комесар
задржава за своје потребе, а други примерак доставља клубу у спору на коју је овај дужан да у
писаној форми одговори у року од три дана од дана пријема исте.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се
продужава за први наредни дан.
Члан 33.
Износ таксе за жалбу утврђује Извршни одбор ФСС.
Свака измена износа такси објављује се у Службеном листу ФСС "Фудбал".
Члан 34.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе
биће одбачене одлуком надлежног комесара за такмичење Развојне лиге. При оцени
благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштанског жига препорученог писма, новчане
уплатнице или упутнице, односно доказа о непосредној предаји жалбе и уплати таксе.
Члан 35.
Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако жалбени разлози не спадају у надлежност другог органа. У том случају решавање
жалбе се одлаже до коначне одлуке тог надлежног органа.
Жалба у другом степену мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе.
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Члан 36.
Жалбе на одлуку Комесара за такмичење Развојне лиге за жене подносе се Комисији за
жалбе надлежног регионалног савеза. Рок за подношење жалбе је 8 (осам) дана од дана
пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе.
При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба непосредно
предата пријемној канцеларији надлежног регионалног савеза за оверу пријема, или датум
поштанског жига на потврди о пријему препоручене пошиљке.
Другостепена одлука мора бити донета у року од 7 (седам) дана. Неблаговремене,
нетаксиране или недовољно таксиране, недопуштене и жалбе потписане од стране
неовлашћених лица, одбациће се.
Против одлуке о одбацивању неблаговремене, недопуштене жалбе или нетаксиране,
односно недовољно таксиране жалбе, жалилац има право жалбе надлежном другостепеном
органу – Комисији за жалбе надлежног регионалног савеза.
Одлука комисија регионалних савеза у другом степену је коначна и против ње нема
места жалби.
Члан 37.
Ако Комисија за жалбе надлежног регионалног савеза не поступи у смислу члана 36. став
2. ових Пропозиција, сматра се да је жалба одбијена и подносилац жалбе има право да поднесе
предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, по
одредбама члана 68. цитираног Правилника у року од 8 (осам) дана од последњег дана након
што је Комисија за жалбе била дужна да донесе одлуку.

XII - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ
Члан 38.
Изузетно од одредби чл. 33. и 37. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола која
непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у полуфиналном такмичењу на
нивоу ФСС, који се непосредно спроводи по завршетку такмичења, рок за улагање жалби се
скраћује и то у првом степену на 1 (један) дан и то сутрадан до 17:00 часова по одиграној
утакмици, а у другом степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.
Ако рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног празника, продужава се
на први наредни дан.
Члан 39.
У случају да Комисија за жалбе ФСС, односно регионалних савеза, не донесе одлуку по
жалби из претходног члана ових Пропозиција у року од 8 (осам) дана, сматраће се да жалба није
усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС у смислу члана 68. цитираног Правилника.

XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 40.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје разлози за регистрацију утакмице по
службеној дужности са 3:0 (парфорфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.
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Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу, најкасније у року од
30 дана од дана њиховог одигравања.
У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице
продужава се до доношења коначне одлуке о жалби. Једном регистрована утакмица не може
се поништити од стране Комесара за такмичење ако је одлука постала правоснажна или је у
другом степену донета одлука која је коначна.
XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 41.
О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихове играчице, функционери,
судије, други фудбалски радници и друга лица, у овом такмичењу, одлучује дисциплински орган
коме је Извршни одбор надлежног регионалног савеза поверио те послове.

XV - ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА
Члан 42.
Попуњавање лига се врши укључивањем, по пријави одговарајућег годишта, постојећих
женских фудбалских клубова, тимова фудбалских клубова као и новоформираних женских
фудбалских клубова, који нису укључени ни у једно такмичење. У којој групи ће се такмичити
пријављени клуб одлучиће се на основу територијалне припадности, односно економских
разлога.

XVI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 43.
Календар такмичења доноси Извршни одбор надлежног регионалног савеза на предлог
Комисије за женски фудбал тог савеза. Комесар за такмичење може, у оправданим случајевима
и у интересу такмичења, одобрити одигравање појединих утакмица и изван термина
предвиђених календаром такмичења, под условом да клубови који траже такву сагласност не
остварују такмичарску погодност на штету других клубова Лиге и тиме угрожавају регуларност
такмичења.
Распоред одигравања утакмица доноси Комесар за такмичење.

XVII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Приходе са првенствених утакмица Развојних лига женског фудбала убирају клубови
домаћини.
У случају одигравања поновљене првенствене утакмице, укупан приход са те утакмице,
по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, судија и делегата, деле се на
једнаке делове.
Уколико се из прихода са поновљене првенствене утакмице не могу подмирити укупни
службени расходи и трошкови из претходног става дефицит пада на терет ФСС.
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Члан 45.
Висину путних трошкова и накнада суђења, делегата, специјалног контролора и
посматрача суђења, на предлог Комисије за женски фудбал ФСС, утврђује Извршни одбор ФСС
посебном одлуком.
У складу са одредбама посебне Одлуке све трошкове службених лица (судија и делегата)
као и трошкове превоза гостујуће екипе сносиће Фудбалски савез Србије, а исплата ће се вршити
у складу са одлукама надлежних органа ФСС.
Члан 46.
Висину средстава за програмске активности ФС Србије на уздизању и унапређењу
фудбалског спорта, посебно за пролећну, а посебно за јесењу сезону, доноси Извршни одбор
ФСС, на предлог Комисије за женски фудбал ФСС и Комисије за материјално-финансијско
пословање ФСС, уколико се такав предлог процени оправданим.

XVIII - ПРИЗНАЊА
Члан 47.
Клубови који учествују на финалном турниру Развојне лиге у организацији ФСС добијају,
у трајно власништво, по један пехар дар ФСС, за остварен пласман. Три првопласиране екипе
добијају медаље.
Члан 48.
Сваки женски фудбалски клуб чија екипа учествује у првенству Развојне лиге мора да
испуњава следеће услове:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

да утакмице одиграва на игралишту са травнатим тереном, може и на терену са
вештачком подлогом,
утакмице се могу играти на игралиштима регистрованим за утакмице Супер, Прве,
Српске и лиценцираним игралиштима лига млађих категорија Србије за мушкарце,
одлуком Комесара за такмичење утакмице Развојне лиге Србије за жене, у изузетним
случајевима се могу играти и на игралиштима регистрованим за нижи степен такмичења,
под условом да се ради о травнатим теренима и другим адекватним условима,
да поседује гледалиште у складу са прописима, одвојено од травнатог терена оградом
према прописима ФСС,
да обезбеди 6 (шест) сакупљача лопти обучених у спортску опрему, која мора да се
разликује од опреме играчица које играју утакмицу,
да има најмање 2 (две) свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за судије,
да свака свлачионица мора имати топлу и хладну воду, за купање, умивање и пиће,
тоалет и друге пратеће просторије, са довољном квадратуром,
заштитне кабине за резервне играчице и стручна руководства, као и одвојену заштитну
кабину за делегата утакмице, које се постављају на уздужној страни игралишта, удаљене
од терена најмање 2 (два) метра, као и обележен "технички простор" за тренере, у
складу са прописима ФСС,
посебну просторију за сачињавање записника о утакмици,
клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФСС о безбедности и сигурности на
фудбалским утакмицама и Одлука ФСС које се обавезно примењују уз Правила
фудбалске игре,
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да женски фудбалски клуб чија се екипа такмичи у оквиру Развојне лиге Србије за жене,
уколико не поседује стадион – игралиште, мора да закључи уговор са власником
стадиона - игралишта за целу предстојећу сезону,
да клубови надлежном органу регионалног савеза пре почетка првенства пријаве
стадион - игралиште на којем ће током целе сезоне играти првенствене утакмице
Развојне лиге. Само они стадиони – игралишта које клубови пријаве, а који ће бити
примљени од стране надлежног органа регионалног фудбалског савеза, биће стадиони
– игралишта на којима ће се моћи играти првенствене утакмице Развојне лиге Србије за
жене,
да клубови доказе о поседовању стадиона-игралишта или уговор о коришћењу, доставе
на увид, уз такмичарски упитник, надлежном регионално савезу, односно органу који
води такмичење.

XIX - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Свака првенствена утакмица Развојне лиге обавезно се игра лоптом која у свему мора
да одговара Правилима фудбалске игре.
У случају да се утакмица игра на терену који је покривен снегом, лопта мора да буде у
другој боји, изузев беле.
Члан 50.
Сваки клуб, учесник у првенству Развојне лиге Србије за жене, у обавези је да Комесару
за такмичење у оквиру такмичарског упитника пријави основну и резервну боју дресова, гаћица
и чарапа у којима ће наступати у току првенства.
Гостујући тим је дужан да поштује основну и резервну боју дреса клуба домаћина.
Клуб домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утакмици.
Ако гостујућа екипа нема дресове друге боје, домаћин ће им позајмити дресове друге
боје од своје.
Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играчица,
противничког голмана и судија.
Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропозиција, а пријава се
доставља најкасније на 10 дана пре почетка такмичења.
Све играчице које наступају на првенственим утакмицама морају да имају на задњој
страни својих дресова бројеве видљиве боје контрастне у односу на боју дреса, прописане
величине (30 x 20 цм, дебљине линије 5 цм) и исте бројеве одговарајуће величине на доњем
делу опреме са десне стране.
Бројеви на опреми играчица обавезно се морају слагати са бројевима у записнику што
контролише делегат утакмице.
Члан 51.
Клубови учесници такмичења чија се утакмица директно преноси путем телевизије,
дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу избора боје дресова због квалитета
слике у преносу.
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Клуб домаћин је дужан да фоторепортерима обезбеди приступ у ограђени део терена
за игру под условом да имају бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно
носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице.
У супротном, делегат утакмице неће дозволити фоторепортеру да уђе у ограђени део
терена за игру.

XX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама, сходно се примењују одредбе
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС, Правила
фудбалске игре, осталих прописа и одлука ФСС.
Члан 53.
Обавезно тумачење ових Пропозиција даје Извршни одбор ФСС.
Члан 54.
Ове пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал''
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ИГРАЧА
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такмичења Лига млађих
категорија играча, услови под којима се такмичење одвија, утврђују надлежни органи који
руководе такмичењем са правима и обавезама, уређују материјална и друга питања у вези са
такмичењем као и друга питања предвиђена Правилником о фудбалским такмичењима.
Члан 2.
Фудбалско првенство Лига млађих категорија играча организује се у складу са Одлуком
о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежних органа за спровођење
такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије која садржи:
− такмичарски степен,
− такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,
− број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским групама,
− начин такмичења: бод систем или куп систем,
− начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену такмичења и
такмичарској групи,
− услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у одређеном степену
такмичења.
Члан 3.
Фудбалско првенство на нивоу ФСС за које важе ове пропозиције спроводи се:
- у Лигама млађих категорија играча (Омладинска и Кадетска)
Члан 4.
Такмичењем Лига млађих категорија играча руководи Извршни одбор ФСС преко
Комесара за такмичење коме је поверио ове послове.
Члан 5.
(1)
Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да
се старају о успеху организације утакмице.
(2)
Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица дужни су да пруже
сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.
Члан 6.
(1)
Такмичење се спроводи по двоструком бод – систему према утврђеном Календару
такмичења ФСС.
(2)
Сваки клуб мора бити једанпут домаћин, а једанпут гост.
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Члан 7.
Извршни одбор савеза дужан је да током првенства, а према указаној потреби, на захтев
клубова или на предлог такмичарског органа, разматра питања развоја и регуларности
првенства и да предузима хитне и енергичне мере.
II - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА
Члан 8.
(1)
Распоред утакмица, утврђује надлежни орган пре почетка такмичарске сезоне.
(2)
Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији клубова, која се мора одржати
најмање 15 дана пре почетка првенства.
(3)
Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачуна о клубовима из истог
места, односно клубовима са суседних терена за игру, или о корисницима истог игралишта, како
би се приликом жребања извршио такав распоред (дириговани жреб) ових клубова, да би се
избегло да ови клубови у истом колу буду домаћини.
Члан 9.
(1)
Утакмице лиге млађих категорија играју се суботом и недељом, a изузетно средом.
(2)
Изузетно, по писаном споразуму клубова, али уз обавезно претходно одобрење
такмичарског органа, утакмице се могу играти и неким другим - радним даном по правилу пре
следећег кола првенства, сем у изузетним случајевима када то није могуће, за овакав случај
доставити писану сагласност надлежном органу, 5 дана пре одигравања утакмице.
(3)
Споразум за други радни дан неће бити прихваћен за утакмице последња два кола
првенства.
Члан 10.
(1)
У интересу регуларности такмичења, у завршном делу у последњем колу првенства
утакмице се одигравају истог дана у исто време.
(2)
Одложене утакмице у завршном делу се морају одиграти пре последњег кола
(3)
Изузетно, уз сагласност оба клуба надлежни орган може дати одобрење да се поједине
утакмице последњег кола играју у раније утврђено време, под условом да исход такве утакмице
ни теоретски не може утицати на пласман других клубова.
III - ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 11.
(1)
Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такмичарски орган.
(2)
Када се утакмица одлаже због немира већих размера на територији клубова учесника
или немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених
утакмица, Комесар за такмичење донеће одлуку на предлог комесара за безбедност
територијалних савеза, односно на основу захтева клубова учесника да се утакмица одложи.
(3)
Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје играчe за репрезентативне селекције
ФСС, неће бити одлагања утакмице које су утврђене календаром такмичења.
(4)
Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора се доставити надлежном
органу најкасније 5 (пет) дана пре предвиђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. О
одлагању утакмице клубови морају бити обавештени писмено или телеграмски 72 часа пре часа
утврђеног за почетак утакмице, која се одлаже.
(5)
Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубова надлежни орган може
донети одлуку да се одређена утакмица редовног кола одигра раније али најкасније пре
следећег кола, под условом да промена термина не иде на штету других заинтерсованих

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 133

клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на
остале клубове.
(6)
Писана сагласност мора бити достављен надлежном органу најкасније 5 дана пре него
што је календаром такмичења утврђен распоред утакмица одговарајућег кола.
(7)
Клубови који евентуално уговоре одигравање међународних утакмица у земљи или
иностранству у терминима у којима се играју утакмице Омладинске и Кадетске лиге, неће моћи
да траже одлагање својих утакмица у првенству. Изузев у специјалним случајевима, искључиво
уколико то одобри такмичарски орган, када се ради о међународном турниру од великог
значаја, може се одложити једна утакмица у току такмичарске сезоне, али под условом да се
иста закаже у првом слободном термину ради очувања регуларности.
(8)
У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилником о фудбалским
такмичењима ФСС, надлежни орган најкасније 24 часа пре одигравања утакмице, може донети
одлуку о одлагању утакмице.
(9)
Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти радним даном пре наредног
кола.
(10)
Уколико се утакмица одлаже због немогућности наступа гостујућег клуба из оправданих
разлога, а гостујући клуб није на време обавестио Комесара за такмичење, да обавести клуба
домаћина да откаже присуство потребних служби (најам терена, хитна помоћ, редари...),
гостујући клуб је дужан да надокнади настале трошкове организације на основу исправно
испостављених фактура.
Члан 12.
(1)
Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за игру, недоласка судија или
разлога више силе, надлежни такмичарски орган донеће одлуку да се утакмица одигра у првом
слободном термину.
IV - ТЕРЕНИ ЗА ИГРУ
Члан 13.
(1)
Сви клубови морају имати сопствени или уговором обезбеђени терен за игру за сваку
такмичарску годину.
(2)
Сваки терен за игру мора бити регистрован за одигравање утакмица са назнаком
категорије утакмица које се могу играти. Регистрацију и категорију терена за игру врши Комисија
за преглед и пријем терена за игру одређена решењем генералног секретара ФСС за лиге
млађих категорија.

Члан 14.
(1)
Првенствне утакмице могу се играти само на терену који је оспособљен за игру.
(2)
Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде оспособљен за
одигравање утакмице.
(3)
Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да поступи сагласно Правилима
фудбалске игре у погледу припреме терена за игру.
(4)
Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата утакмице, капитена оба
заинтересована клуба и судије и то у време које је службено одређено за почетак утакмице.
Изузетно, преглед може да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да то буде
обављено у присуству делегата, капитена оба заинтересована клуба и судије.
(5)
Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог што спада у вишу
силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу.
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(6)
Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету одлуку о
неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу у року од 24 часа уз претходно
писмено обавештење.
(7)
Уколико судија одлучи да терен није погодан за игру, а разлог није виша сила, него лоше
припремљен терен за игру, утакмица се неће играти, а Комесар за такмичење ће донети Одлуку
у складу са одговарајућим прописима ФСС.

V - ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ
Члан 15.
(1)
Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује надлежни орган.
(2)
Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог члана, може се изменити само
из разлога више силе и најкасније 3 дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити оба клуба,
судије и делегате утакмице.
(3)
При одређивању времена почетка утакмице лиге млађих категорија клубови морају
водити рачуна о међусобној удаљености клубова и то: клубови из истог места могу заказати
утакмицу у 10,00 часова, ако је удаљеност до 100 километара утакмица се може заказати
најраније у 11,00 часова, а ако је удаљеност преко 100 километара утакмица се може заказати
најраније у 13,00 часова.
VI - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

(1)
(2)

Члан 16.
Организацију утакмице спроводе домаћи клубови.
Као домаћин клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у распореду утакмице.

Члан 17.
(1)
Клуб домаћин обавезан је:
да за сваку утакмицу изда писмено обавештење надлежном органу МУП-а у року који
одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре одигравања утакмице,
одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о примљеном писменом
обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, пре почетка утакмице, која се доставља надлежном
органу, а уколико домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одобрење за одигравање
утакмице, делегат неће дозволити да се утакмица одигра.
да одреди најмање пет редара, који ће бити обележени одговарајућим тракама око
руке или маркерима, ради одржавања реда, како за време одигравања утакмице, тако пре и
после заршетка утакмице,
списак редара, клуб - домаћин предаје делегату који га прилаже уз свој извештај
надлежном органу.
да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и других службених
лица како пре, тако за време утакмице и после ње,
да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани продају алкохолних пића као
и безалкохолних пића у стакленој амбалажи. (дозвољена је употреба амбалаже од папира или
пластике),
да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту - дежурног лекара и дежурно
санитетско или друго возило, погодно за транспорт повређеног играча (лица), јер у противном
утакмица се неће играти.
регистарски број дежурног возила, са презименом и именом лекара и возача доставља
се делегату утакмице,
да у записник утакмице унесе списак игача за утакмицу.
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клуб-домаћин је дужан да обезбеди компјутер са обавезном интернет конекцијом и
штампач. Уколико клуб-домаћин не обезбеди горе наведене услове, делегат неће дозволити да
се утакмица одигра
клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање образац записника
о одигравању утакмице, предходно унет у информациони систем КОМЕТ који представља
званичну платформу за израду записника и извештаја са утакмице, као и да пружи сву неопходну
помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица,
да обезбеди шест скупљача лопти, обучених у спортској опреми, која се разикује од
опреме играча који играју,
да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на то немају право,
да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег квалитета, а по одлуци
ФСС о марки и типу лопте,
клуб-домаћин је дужан да предузиме све потребне мере за обезбеђење личности
делегата, судија и чланова гостујуће екипе, пре утакмице и за време одигравања утакмице, све
до напуштања места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.
(2)

Клуб гост обавезан је:
- да у записник утакмице унесе списак игача за утакмицу.
- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту играчима, лекара или
физиотерапеута (клуб који не обезбеди здравствену заштиту биће предат
Дисциплинској комисији)

Члан 18.
(1)
На свим утакмицама на клупи за резервне играче могу се налазити 5 службених лица и
7 резервних играча:
(а)
лиценцирани представник клуба;
(б)
лиценциран главни тренер – шеф стручног штаба,
(в)
лиценцирани помоћни тренер, у спортској опреми свог клуба;
(г)
лиценцирани лекар клуба;
(д)
физиотерапеут у спортској опреми свог клуба;
(ђ)
највише седам резервних играча уписаних у записник утакмице, обучени у спортску
опрему;
(2)
На додатној-техничкој клупи, која мора бити удаљена 5м од клупе за резервне играче,
могу бити присутна следећа лица (највише 3): кондициони тренер, тренер голмана, економ.
Пушење, укључујући и електронске цигарете, техничкој зони је забрањено и значи кршење ових
пропозиција.
Члан 19.
(1)
Уколико неко од лица наведених у претходном члану, нема одговарајућу опрему обележја, делегат утакмице захтеваће, преко главног дежурног да такво лице одстрани из
ограђеног дела терена.
(2)
Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да почне.
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VII - ПРАВО НАСТУПАЊА
Члан 20.
(1)
На утакмицама Лига млађих категорија играча имају право наступања сви правилно
регистровани играчи, који су стекли право наступања по одредбама Правилника о регистрацији
клубова и играча ФСС, путем информационог система КОМЕТ.
(2)
У омладинским лигама могу наступати највише 3 играча старија од годишта прописаног
за ту категорију такмичења, чије годиште ће бити одређено посебном одлуком Извршног
одбора ФСС.
(3)
У записнику утакмице могу бити уписана највише три играча из става 2. овог члана.
Члан 21.
На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених јаних опомена.
VIII - УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА
Члан 22.
(1)
Право наступања и идентитет свих играча - оних који наступају и оних који ће евентуално
наступити као замене, у присуству овлашћених представника оба клуба утврђује пре почетка
утакмице делегат, односно судија утакмице уколико нема делегата, а за играче који су
закаснили на почетак утакмице идентитет се утврђује пре уласка у технички простор.
(2)
Овлашћени представници оба клуба су дужни да 1 сат пре почетка утакмице предају
делегату, а ако њега нема судији утакмице, списак играча који ће наступити.
(3)
Овлашћени представници клубова имају право увида у списак играча клубова у
присуству делегата или судија утакмице.
Члан 23.
(1)
За утврђивање идентитета и права наступања играча Омладинске и Кадетске лиге Србије
довољан је записник утакмице и списак играча.
Члан 24.
Ако приликом утврђивања идентитета играча делегат или овлашћени представник
противничког клуба посумња у идентитет, играч је дужан да свој идентитет докаже личном
картом, путном исправом или другим важећим документом.
IX - ДЕЛЕГАТИ
Члан 25.
За сваку првенствену утакмицу Лиге млађих категорија надлежни орган одређује
делегата који заступа руководство и има врховни надзор на утакмици.
Члан 26.
Листе делегата Лига млађих категорија утврђују Извршни одбор ФСС за сваку
такмичарску годину.
Члан 27.
Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења и нормативна акта ФСС.
Члан 28.
Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који се обавезно организују
најмање једанпут годишње и да успешно положе провере.
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Члан 29.
Делегати су дужни, да у случајевимна прекида утакмица, искључења играча и
евентуалних спорова између клубова насталих у вези такмичења, обаве све потребне радње
које су неопходне за одлучивање органа.
Члан 30.
Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у стање, констатује испуњавање
такмичарских услова за одигравање утакмица, који су прописани овим Пропозицијама.
Члан 31
(1)
Делегате за утакмице одређује надлежни орган.
(2)
Делегат на утакмици као званични представник савеза заступа руководство такмичења
и врши надзор над утакмицом.
(3)
Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку савеза.
Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се стара да се све одредбе
ових Пропозиција поштују. Он врши надзор над организацијом и пружа пуну помоћ клубовима
и судијама.
Његове конкретне дужности су:
да дође на стадион најкасније 1 сат пре заказаног почетка утакмице;
да у присуству представника клубова, према обрасцу који утврђује ФСС, а који је
доступан преко информационог система КОМЕТ, сачини записник о утакмици најкасније 30
минута пре њеног почетка.
да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет играча;
да овлашћеним представницима клубова дозволи увид у записник утакмице;
да забрани улаз у ограђени део терена за игру (предвиђен за резервне играче и
службена лица) свима који на то немају право као и службеним лицима који не испуњавају
услове из ових Пропозиција;
да записник утакмице држи код себе до завршетка утакмице, ради боље контроле и
тачног уочавања евентуалних преступа;
да у записник одмах после утакмице упише описну оцену судијама на основу Упутства
који доноси Извршни одбор ФСС;
да контролише организацију утакмице;
судија, судије помоћници, и искључени играчи (ако је било искључења) дужни су да дају
прецизне одговоре, који се уносе у записник на питања која им буде поставио делегат утакмице;
(4)
Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, да тражи и личну карту,
путну исправу или други важећи документ.
(5)
Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези с тим може да захтева
повећање броја редара.
(6)
Делегат нема право да се меша у одлуке судија.
(7)
Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, већ ће све примедбе да унесе
у записник и свој посебни извештај који мора саставити на рачунару, а изузетно на писаћој
машини.
(8)
Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник утакмице, изјаве саслушаних
играча и других лица, фудбалске легитимације искључених играча, списак редара, списак лица
која су седела на клупи, достави надлежном органу у року од 24 часа по одиграној утакмици.
(9)
У случају недоласка делегата, његову дужност преузима судија утакмице.
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Члан 32.
(1)
Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања делегатске дужности оним
делегатима, који своју дужност не обављају у складу са овим Пропозицијама.
(2)
Изречене мере се уписују у билтен лиге.
Члан 33.
Извршни одбор ФСС издаје посебно Упутство о вршењу дужности делегата на
утакмицама Лига млађих категорија.
X - СУДИЈЕ
Члан 34.
Првенствене утакмице лига млађих категорија суде фудбалске судије које се налазе на
листи за суђење утакмица Супер лиге, Прве лиге Србије и српских лига.
Члан 35.
(1)
За све утакмице лига млађих категорија судије за суђење утакмица одређује Комесар за
суђење, а делегате одређује Комесар за такмичење које именује Извршни одбор ФСС.
(2)
Делегирање службених лица се врши непосредно пре одигравања следећег кола о чему
се обавештавају сви клубови лиге путем сајта најкасније 2 дана од извршеног делегирања за
једно коло.
Члан 36.
(1)
Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре пре утакмице прегледа терен за
игру и одлучи да ли је терен подобан за игру.
(2)
Уколико судија установи уз присуство делегата и капитена обе екипе у време
предвиђено за почетак утакмице да је терен за игру неподобан за игру, утакмица се не може
одиграти, а одлуку саопштава делегату утакмице, а клубови су дужни да поступе у смислу ових
Пропозиција.
Члан 37.
(1)
Судија је обавезан да дође на стадион 1 час пре почетка утакмице и успостави контакт
са делегатом утакмице и другим службеним лицима.
(2)
Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед просторија, терена за
игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби захтева да се исте отклоне до почетка
утакмице.
(3)
Судија је дужан да у року од 15 минута од завршетка утакмице сачини записник о
одиграној утакмици унесе своје примедбе и да записник верификује.
(4)
Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку утакмице удаљени
играч, тренер или друго службено лице дођу до делегата ради саслушања.
Члан 38.
(1)
Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на стадион у заказано време а
најкасније 15 минута од предвиђеног почетка, утакмицу ће водити првоименовани судија
помоћник. У случају да ни он не дође онда утакмицу суди другоименовани судија помоћник.
(2)
Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни судије помоћници, клубови ће се споразумети
да утакмицу води један од испитаних присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде
постигнут делегат ће одлучити који ће присутни судија да води утакмицу.
(3)
Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују оба капитена и делегат. Овај записник се прикључује записнику
утакмице и доставља преко делегата надлежном органу.
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(4)
Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је овај одредио делегат, то се мора
констатовати у записнику одигране утакмице.
(5)
Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица судија помоћника, судија ће
одлучити о избору помоћника. Ако судија не успе да на стадиону нађе испитаног судију, он је
овлашћен да затражи од оба клуба да му ставе на располагање по једног свог регистрованог
играча да обаве дужност судије помоћника. Уколико се у међувремену судије помоћници појаве
на стадиону или дође неки испитани судија, судија ће тада заменити играча са делегираним,
односно испитаним судијама који пристану да врше дужност судија помоћника.
(6)
Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе и исте овери.
(7)
У случају теже повреде играча или сумње на потрес мозга, судија прекида игру како би
дозволио да стање повређеног играча процени лекар тима, у складу са ИФАБ Правилима игре.
У принципу, оваква интервенција не би требало да траје више од три минута, осим ако озбиљан
инцидент не захтева да се играч лечи на терену за игру или да се имобилише на терену ради
хитног трансфера у болницу (нпр. повреда кичме).
Сваком играчу који претрпи ударац у пределу главе или повреду која захтева процену
потенцијалног потреса мозга биће дозвољено да настави игру само након процене, уз конкретну
потврду тимског лекара судији о способности играча да настави игру.
XI - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ
Члан 39.
(1)
Суспендован клуб, не може наступити на јавној утакмици све док траје суспензија.
(2)
Све утакмице одигране у 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.
(3)
Утакмице на којима суспендовани клуб 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 40.
(1)
Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења разних обавеза не може
наступити, а утакмица се региструје са 3:0 (пар-форфе), у корист противничког клуба.
(2)
Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати са 3:0 (парфорфе) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен према Дисциплинском правилнику ФСС.
XII - ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ
ТЕРЕНУ ЗА ИГРУ ИЛИ ТЕРЕНИМА ЗА ИГРУ ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 41.
(1)
Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном терену за игру или
теренима за игру одређеног подручја, дужан је најкасније на 5 дана пре одигравања утакмице
да надлежном органу пријави други терен за игру на коме жели одиграти утакмицу, који је
регистрован за играње утакмица српских лига.
(2)
Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакмице најкасније 48
часова пре часа утврђеног за почетак утакмице.
(3)
Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања утакмице, у року који је
утврђен претходним чланом није обавезан да иде на одигравање утакмице, а о томе је дужан
да телеграфски обавести надлежни орган.
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(4)
Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 30 км од седишта кажњеног
клуба, сем код лиге Београд где не може играти на територији своје и суседне општине.
Члан 42.
(1)
Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање утакмице има веће
трошкове него што би имао да је играо на терену кажњеног клуба, разлику трошкова сноси
кажњени клуб.
(2)
Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну споразум, утврдиће надлежни
орган.
XIII - ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 43.
(1)
О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радника клубова у овом
такмичењу, одлучује надлежни орган на основу одредаба Дисциплинског правилника ФСС и
критеријума које доноси Извршни одбор ФСС.
(2)
Искључени тренер, члан стручног штаба или особља на техничкој клупи је дужан,
непосредно после утакмице, да се јави делегату ради саслушања. Уколико лиценцирани лекар
екипе буде искључен, може да остане на клупи до краја утакмице, с обзиром на неопходност
медцинске заштите.
Уколико се искључено лице не јави делегату ради саслушања, клуб је дужан да га
саслуша и да изјаву, достави надлежном органу у року од 24 часа после одигране утакмице.
(3)
Ако искључено лице из претходног става не достави изјаву, сматраће се да је саслушан.
Члан 44.
(1)
На одлуке недлежног органа има места жалби Комисији за молбе и жалбе
територијалног савеза, у року од 8 дана, од пријема службеног саопштења, односно од пријема
одлуке.
(2)
Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, друштвено-спортског радника) или
клуб, надлежни орган објављује у службеном билтену.
Члан 45.
Играч, тренер, члан стручног штаба или особља на техничкој клупи, који на утакмицама
у лигама млађих категорија добије опомену (жути картон) аутоматски ће без права бирања бити
кажњен:
• после четврте опомене - забрана играња односно наступа на 1 утакмици,
•

после сваке наредне друге опомене (шесте, осме, десете, дванаесте итд.) - забрана
играња односно наступа на 1 утакмици.
Ако током једне утакмице у лиги млађих категорија најмање пет играча једне екипе
добије опомене (жути картон) или буду искључени из игре (црвени картон), клуб ће бити
аутоматски процесуиран у складу са Дисциплинским правилником ФСС.
Опомене се посебно рачунају у такмичењу за лиге млађих категорија, а посебно за друге
такмичарске лиге и Куп Србије.
Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону.
Члан 46.
(1)
Као јавна опомена сматра се свака судијска опомена уписана у записник првенствене
утакмице. Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен због добијања
друге јавне опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а јавне опомене се не
евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији надлежног органа.
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Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води евиденицју својих
опоменутих играча.
(2)
Уколико клуб не поступи у смислу претходне тачке и наступи са играчем о коме је реч
утакмица ће по жалби противника бити регистрована са 3:0 (пар-форфе) у његову корист, а клуб
- играч ће бити кажњен по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
Члан 47.
Надлежни орган води евиденцију о јавним судијским опоменама, објављује их путем
службеног саопштења и контролише извршење аутоматске казне.
XIV - ЖАЛБЕ
Члан 48.
(1)
Уплата таксе врши се на текући рачун територијалног савеза, а, надлежни орган који
разматра жалбу дужан је да изврши контролу уплате таксе.
(2)
Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки клуб учесник овог такмичења, који
сматра да је оштећен резултатом утакмице на коју се жали. Жалбу по свим основама мора се
доставити у року од 2 (два) дана од дана одигравања утакмице.
(3)
Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје потребе, а други доставља
другом клубу у спору, на који је овај дужан да одговори у року од 3 дана по пријему исте.
(4)
Уз жалбу клуб обавезно доставља доказе о уплаћеној такси.
(5)
Уплата таксе се врши на жиро рачун ФСС, а надлежни орган је дужан да преко
рачуноводства Савеза контролише уплату таксе.
Члан 49.
(1)
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране
жалбе, неће се узимати у поступак већ ће бити одбачене, а утакмица ће се регистровати са
постигнутим резултатом.
(2)
При оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе, узима ће се у обзир
датум поштанског жига (препорученог писма, односно вирманског налога).
(3)
Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се у скраћеним роковима,
односно у року од 1 (један) дан од дана одигравања утакмице.
(4)
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се
продужава за први наредни дан.
Члан 50.
(1)
Свака жалба у I степену, мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије решавање спада у надлежност другог органа.
У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.
(2)
Жалба у II степену, мора бити решена у року од 7 дана од дана пријема жалбе.

Члан 51.
(1)
Жалба на одлуку првостепеног органа подноси се Комисији за жалбе ФСС уз уплату таксе
чију висину утврђује Извршни одбор ФСС.
(2)
Жалба на одлуку Комисије за жалбе у другом степену је коначна.
(3)
Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби спор.
(4)
Под трошковима, у смислу овог става, подразумевају се трошкови преписке и
евентуални путни и други трошкови учињени у вези са иследним поступком.
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Члан 52.
Ако другостепени орган не поступи у смислу члана 51. сматра се да жалба није усвојена,
а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника
о фудбалским такмичењима.
XV - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ
Члан 53.
(1)
Изузетно, од одредаба чл. 50. и 51. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола,
које непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у квалификацијама, које се
спроводе непосредно по завршетку такмичења или клуба који треба да настави такмичење у
вишем степену, рок за улагање жалби се скраћује и то у I степену на 1 дан, сутрадан до 17 часова
по одиграној утакмици и у II степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.
(2)
Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема жалбе донесе
првостепену одлуку.
Члан 54.
(1)
У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 3 (три) дана сматраће се да
жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за
заштиту Правилника ФСС у смислу члана 69. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС.
(2)
Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из претходне тачке овог члана.
XVI - РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 55.
(1)
Све одигране утакмице региструје надлежни орган у року од 14 дана од дана
одигравања, изузев утакмице из поглавља XIV ових Пропозиција, које се региструју непосредно
по истеку рока за улагање жалби.
(2)
Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице, продужава
се до доношења одлуке по жалби, односно до правоснажности те одлуке.
(3)
Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране надлежног органа осим
у случајевима који су изричито предвиђени Правилником о фудбалским такмичењима ФСС.
XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 56.
(1)
Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи на
утакмицама у лигама млађих категорија осваја 3 (три) бода, у случају нерешених резултата оба
тима освајају по 1 (један) бод, а тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.
(2)
За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утакмица одговарајућег кола,
имена тимова који се такмиче, број освојених бодова и број датих и примљених голова.
(3)
Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.
(4)
Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених
голова. У случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а
ако су постигли исти број голова, онда деле места која им припадају.
(5)
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о месту које одлучује о прелазу
у нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж и сл.) у случају
истог броја освојених бодова два или више тимова, пласман на табели се сачињава на основу
додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним сусретима односних
тимова.
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(6)
Пласман на додатној помоћној табели, утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир
бодова једнак, одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака
(када су у питању два клуба), односно већи број постигнутих голова (када су у питању три или
више клубова).
О редоследу клубова по завршетку такмичења одлучују следећи принципи:
У случају да по завршетку такмичења два или више клубова имају исти број бодова, о
заузетом месту одлучују:
За два клуба:
• број освојених 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 – боља гол разлика на свим утакмицама у такмичењу
• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на свим утакмицама у
такмичењу,
• ако је и даље исто стање – извлачење (жреб) који ће извршити Комесар такмичења.
За више од два Клуба:
• број освојених 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 току такмичења
• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на свим утакмицама у току
такмичења
• ако је и даље исто стање, извлачење (жреб) које ће извршити Комесар такмичења.

XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ
Члан 57.
Утакмица може да почне ако оба тима имају најмање по 7 играча.
(1)
Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све до краја
утакмице, а на начин предвиђен Правилима фудбалске лиге, уколико су пре почетка игре
уписани у записник као играчи или резервни играчи.
Члан 58.
(1)
Ако један тим за време игре остане са мање од 7 играча, судија је дужан да игру прекине,
а уколико тим није у могућности да у року од 5 минута наступи са минималним бројем играча
дужан је да прекине утакмицу.
(2)
У случају прекида утакмице због мање играча од 7 утакмица се региструје службеним
резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника, уколико овај до прекида није постигао бољи
резултат.
Члан 59.
(1)
На првенственим утакмицама омладинаца могу наступити играчи узраста до 18 година
и млађи, на утакмицама кадета играчи узраста до 16 година и млађи, а на утакмицама пионира
играчи узраста до 14 година и млађи, у складу са чланом 41. Правилника о такмичењу ФСС.
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Члан 60.
(1)
На првенственим утакмицама Омладинске и Кадетске лиге ФСС клубови могу заменити
5 (пет) играча који су уписани у записник утакмице као заменици (резерве), са максималних 5
(пет) заустављања.
XIX - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Члан 61.
(1)
Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним за наступање.
Лекарски преглед мора бити унесен у информациони систем КОМЕТ.
(2)
Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан прегледа имају најмање 17
година траје 6 месеци, а за остале играче 4 месеца.
(3)
Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није обавио лекарски преглед у
одређеном року или коме је од стране лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски
преглед није унесен у информациони систем КОМЕТ о извршеном лекарском прегледу, не може
наступити на јавној утакмици.
(4)
Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча омладинца за наступ у првом
тиму, а четири месеца за играча кадета за наступ у омладинском тиму. Са специјалним
лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступити на свим утакмицама и у случају
да је рок важности редовног прегледа истекао.
XX - ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ
Члан 62.
(1)
Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте боје, већ морају бити
различито одевени.
(2)
Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим који гостује. Уколико
домаћи тим наступа у дресовима боје свога клуба, домаћин је дужан да позајми дресове
гостујућем тиму, ако их овај нема.
(3)
Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка првенства пријаве боју опреме
у којој ће наступати.
Члан 63.
(1)
Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве прописане величине на
својим дресовима. Ови бројеви се морају слагати са бројевима на списку играча унетим у
записник утакмице.
(2)
Величина бројева мора бити на простору од 30 цм х 20 цм, а ширина линија сваког броја
мора бити најмање 5 цм.
XXI - ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ
Члан 64.
Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи утакмицу са 3:0 (пар–
форфе), кажњава се измирењем трошкова насталих неодигравањем утакмице као и казном
одузимања бодова према одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
Члан 65.
Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утакмице, искључује се из
даљег такмичења и пада у два нижа ранга такмичења без обзира на постигнути пласман, с тим
што поред тога подлеже дисциплинској одговорности по одредбама Дисциплинског
правилника ФСС.
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Члан 66.
Поред тога клуб је дужан да надокнади штету другом клубу, која се утврђује на следећи
начин:
путне трошкове, за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, односно ефективне
трошкове око организовања утакмице (припрема игралишта, трошкови суђења и делегата).

Члан 67.
Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду тражи, клуб је дужан да
достави у два примерка, најкасније у року од 15 дана од дана када противник није дошао на
одигравање утакмице.
Члан 68.
Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока неће се узимати у
разматрање.
Члан 69.
Одлуку о висини накнаде трошкова доноси надлежни орган савеза одговарајуће лиге.

XXII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

(1)
(2)

Члан 70.
Приход са првенствених утакмица овог такмичења убирају клубови домаћини.
Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку.

Члан 71.
Клубови лига млађих категорија уплаћују чланарину за играче одговарајућим
(територијалним) савезима а доказ о уплаћеној - измиреној чланарини мора бити оверен у
легитимацији играча.
Члан 72.
Клубови домаћини исплаћују путне трошкове накнаду за обављање дужности судија,
делегата и посматрача (судијама пре утакмице, а делегату - посматрачу после утакмице), у
висини коју утврђује надлежни орган ФСС, а уколико то не учине сносиће дисциплинску
одговорност по оредбама Дисциплинског правилника ФСС.
Члан 73.
Уколико клуб из неоправданих разлоге не допутује на одигравање првенствене
утакмице а исту није на 48 часова отказао, дужан је да надокнади следеће трошкове према
рачунима клубу домаћину:
за организацију редарске службе и службе обезбеђења;
за штампање улазница;
за путне трошкове и дневнице судија и делегата и
изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди надлежни орган.
XXIII – СИСТЕМ КОМЕТ
Члан 74.
(1)
Све одлуке надлежних органа лига млађих категорија објављују се у систему «КОМЕТ».
У систему «КОМЕТ» објављују се одлуке о распореду утакмица, местима и времену одигравања
утакмица и то најкасније 5 дана пре одигравања. У осталим случајевима клубови се о распореду
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обавештавају телеграмом, с тим да обавештења приме најкасније 48 часова пре одигравања
утакмица.
(2)
Одлуке надлежних органа које се односе на клуб као целину; одлуке о казнама изречене клубовима и одлуке о споровима између клубова објављују се у систему «КОМЕТ», а
заинтересованим клубовима доставља се писани отправак одлуке са образложењем и поуком
о правном леку.
(3)
Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на појединца (играча, тренера или
фудбалског радника) надлежни орган објављује одлуку у систему «КОМЕТ» са кратким
образложењем – истичући врсту и висину казне, утакмицу на којој је прекршај учињен, кратак
опис прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника које су примењене код изрицања казне.
(4)
Рок за улагање жалбе на одлуке о дисциплинским казнама за поједине (играче, спортске
раднике и тренере) је 48 (четрдесет и осам) часова од дана пријема одлуке на званичној адреси
електронске поште фудбалског клуба, односно у року од 48 (четрдесет и осам) часова од дана
пријема одлуке на званичној адреси електронске поште надлежног територијалног фудбалског
савеза, а у свим осталим случајевима 8 (осам) дана од дана пријема писменог отправка одлуке
на званичној адреси електронске поште фудбалског клуба.
(5)
Клубови су обавезни да извршавају одлуке из систему «КОМЕТ», да прате службена
саопштења свих органа Лиге на званичној адреси електронске поште фудбалског клуба и да на
захтев тих органа доставе одговоре у остављеном року, у противном подлежу дисциплинској
одговорности.
XXIV - ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА
Члан 75.
(1)
По завршетку такмичења Омладинске и Кадетске лиге ФСС обнављање лига врши се на
следећи начин:
(2)
На крају сезоне 2022/2023 из Омладинске лиге Србије 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.
(3)
На крају сезоне 2022/2023 из Кадетске лиге Србије 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.
(4)
Уколико неко од првака лига млађих категорија територијалних савеза одустане од
такмичења за попуну лига из тачке 2. и 3. овог члана, право преузима другопласирана екипа
територијалног савеза, а одлуку о представнику фудбалских региона за попуну лиге доноси
надлежни регионални савез, у складу са прописима ФСС.
Члан 76.
(1)
У случају када се клуб расформира, спаја са другим клубом или одустане од такмичења
за време јесење сезоне или пролећне сезоне такмичарске године, али пре одигравања
последњег кола првенства, у групи те лиге испада по један клуб мање, с тим што задње
пласирани клуб на табели увек испада.
(2)
Уколико се пре почетка такмичарске сезоне из било којих разлога укаже слободно местo
у лиги млађих категорија, лига ће се попунити одлуком ИО ФСС.
Члан 77.
(1)
Независно од одредаба члана 75. ових Пропозиција и стеченог права на основу заузетог
пласмана на табели за прелазак у виши ранг, Извршни одбор територијалног савеза има право
да изврши процену финансијског стања, створених услова, играчког потенцијала, стручних и
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аматерских радника у клубовима, а у циљу утврђивања и обезбеђивања стабилних услова који
гарантују нормално и несметано такмичење у вишем рангу.
(2)
Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће утврдити извршни одбор
територијалног савеза у консултацији са стручним органима.
XXV - МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО- ПЕДАГОШКИ РАД
Члан 78.
(1)
Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању услова за стручно-педагошки рад.
(2)
Минимум услова за стручно-педагошки рад у клубовима чине они услови који су дати
одлукама Извршног одбора ФСС, а, клубови су дужни да исте испуне, у противном, подлежу
одредбама Дисциплинског правилника.
XXVI - НАГРАДЕ
Члан 79.
(1)
Првак Омладинске и Кадетске лиге добија од Фудбалског савеза Србије у трајно
власништво посебан пехар на коме се урезује година освајања првенства и 35 златних медаља.
(2)
Играчи преузимају трофеј у званичним дресовима клуба.
XXVII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важиће одредбе Статута ФСС,
Правилника о фудбалским такмичењима и одредбе осталих прописа и одлука ФСС.
Члан 81.
Одлуке које доноси Извршни одбор ФСС о спровођењу такмичења непосредно се
примењују и оне обавезују све клубове лига млађих категорија.
Члан 82.
Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС ,,Фудбал“, a примењиваће се од првог кола јесењег дела такмичарске сезоне 2022/2023.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ''Фудбал'' број
22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ОДЛУKУ
О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА
ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

Члан 1.
Такмичарскa сезона 2022/2023 (први део) почиње 13. августа 2022. године, а завршава
се 7. децембра 2022. године по следећем распореду:
I

коло

13/14.

август

2022.

II

коло

20/21.

август

2022.

III

коло

24.

август

2022.

IV

коло

27/28.

август

2022.

V

коло

3/4.

септембар

2022.

VI

коло

10/11.

септембар

2022.

VII

коло

17/18.

септембар

2022.

VIII

коло

1/2.

октобар

2022.

IX

коло

8/9.

октобар

2022.

X

коло

15/16.

октобар

2022.

XI

коло

22.

октобар

2022.

XII

коло

29/30.

октобар

2022.

XIII

коло

5/6.

новембар

2022.

XIV

коло

9.

новембар

2022.

XV

коло

26/27.

новембар

2022.

XVI

коло

3/4.

децембар

2022.

XVII

коло

7.

децембра

2022.

среда

среда

среда
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Члан 2.
Такмичарскa сезона 2022/2023 (други део) почиње 4. марта 2023. године, а завршава
се 28. маја 2023. године по следећем распореду:
XVIII

коло

4/5.

март

XIX

коло

11/12.

март

XX

коло

18.

март

XXI

коло

1/2.

април

XXII

коло

8/9.

април

XXIII

коло

13.

април

XXIV

коло

22/23.

април

XXV

коло

29/30.

aприл

XXVI

коло

6/7.

мај

XXVII

коло

10.

мај

XXVIII

коло

13/14.

мај

XXIX

коло

20/21.

мај

XXX

коло

27/28.

мај

2023.
2023.
2023.
2023.
2023.
2023.

четвртак

2023.
2023.
2023.
2023.

среда

2023.
2023.
2023.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
''Фудбал''.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал''
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је
ОДЛУKУ
О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА
КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023
Члан 1.
Такмичарскa сезона 2022/2023 (први део) почиње 13. августа 2022. године, а завршава
се 7. децембра 2022. године по следећем распореду:
I

коло

13/14.

август

2022.

II

коло

20/21.

август

2022.

III

коло

24.

август

2022.

IV

коло

27/28.

август

2022.

V

коло

3.

септембар

2022.

VI

коло

10/11.

септембар

2022.

VII

коло

17/18.

септембар

2022.

VIII

коло

1.

октобар

2022.

IX

коло

8/9.

октобар

2022.

X

коло

15/16.

октобар

2022.

XI

коло

22/23.

октобар

2022.

XII

коло

12/13.

новембар

2022.

XIII

коло

16.

новембар

2022.

XIV

коло

19/20.

новембар

2022.

XV

коло

26/27.

новембар

2022.

XVI

коло

3/4.

децембар

2022.

XVII

коло

7.

децембар

2022.

среда

среда

среда
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Члан 2.
Такмичарскa сезона 2022/2023 (други део) почиње 4. марта 2023. године, а завршава
се 28. маја 2023. године по следећем распореду:
XVIII

коло

4/5.

март

XIX

коло

11/12.

март

XX

коло

18.

март

XXI

коло

1/2.

април

XXII

коло

8/9.

април

XXIII

коло

13.

април

XXIV

коло

22/23.

април

XXV

коло

29/30.

aприл

XXVI

коло

6/7.

мај

XXVII

коло

10.

мај

XXVIII

коло

13/14.

мај

XXIX

коло

20/21.

мај

XXX

коло

27/28.

мај

2023.
2023.
2023.
2023.
2023.
2023.

четвртак

2023.
2023.
2023.
2023.

среда

2023.
2023.
2023.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
,,Фудбал''.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

СТРАНА 152
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На основу чл. 55. и 75. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС “Фудбал”,
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22. јуна 2022. године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ ТЕРЕНА
ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

Члан 1.
Комисија за преглед и пријем терена у лигама млађих категорија бира се у следећем
саставу:
1. Небојша ИВКОВИЋ - председник,
2. Срђан МИЛУТИНОВИЋ – члан,
3. Коста ДУКИЋ, члан.

Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о избору чланова Комисије за
преглед и пријем терена за одигравање утакмица лига млађих категорија (Службени лист ФСС
,,Фудбал'' број 13/I/2020).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
,,Фудбал''.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал''
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ОРГАНА ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА ЛИГА
МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

Члан 1.
За такмичење у Лиги млађих категорија именују се службенa лицa:
-

Драган РАДОВАНОВИЋ, Комесар за такмичење.
Срђан МИЛУТИНОВИЋ, Заменик комесара за такмичење.
Члан 2.
Службена лице из члана 1. ове одлуке именују се на период од 1 (једне) године.

Члан 3.
Комесари из члана 1. ове одлуке у обавези су да после сваког кола своје извештаје
достављају Координатору такмичења лига млађих категорија, као и надлежним комисијама
ФСС.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал''
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ОДЛУКУ
О ИГРАЧИМА СТАРИЈИМ ОД ПРОПИСАНОГ ГОДИШТА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НАСТУПА
У ОМЛАДИНСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

Члан 1.
У смислу одредби Пропозиција такмичења за првенство лига млађих категорија играча
за такмичарску сезону 2022/2023 у Омладинској лиги могу наступати и играчи рођени 2003.
године (највише 3 играча).

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал''
број 22/2021), Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 22.06.2022. године донео је

ОДЛУКУ

Члан 1.
Фудбалски савез Србије сносиће све трошкове службених лица за лиге млађих
категорија у такмичарској сезони 2022/2023.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
“Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

СТРАНА 156

ФУДБАЛ, 30.06.2022.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
брoj. 22/2021) и члана 31. Одлуке о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и
надлежним органима за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени
лист ФСС „Фудбал“, број 6/22), Извршни одбор на седници, одржаној 22. јуна 2022. године донео
је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такмичења Српске лиге,
услови под којима се такмичење одвија, утврђују надлежни органи који руководе такмичењем
са правима и обавезама, уређују материјална и друга питања у вези са такмичењем као и друга
питања предвиђена Правилником о фудбалским такмичењима.
Члан 2.
Фудбалско првенство српске лиге организује се у складу са Одлуком о систему сталних
такмичења за првенства фудбалских лига и надлежних органа за спровођење такмичења на
нивоу Фудбалског савеза Србије која садржи:
− такмичарски степен,
− такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,
− број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским групама,
− начин такмичења: бод систем или куп систем,
− начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену такмичења и
такмичарској групи,
− услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у одређеном степену
такмичења.
Члан 3.
Фудбалско првенство српске лиге на нивоу ФС Србије за које важе ове пропозиције
спроводи се:
- у српској лиги „Исток“, „Запад“, „Војводина“ и „Београд“.
Члан 4.
Такмичењем српске лиге руководи надлежни органи територијалних савеза на основу
посебне одлуке Извршног одбора ФС Србије о преношењу надлежности на територијалне
савезе.
Члан 5.
(1)
Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да
се старају о успеху организације утакмице.
(2)
Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања уткамица дужни су да пруже
сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.
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Члан 6.
(1)
Такмичење се спроводи по двоструком бод – систему према утврђеном Календару
такмичења ФС Србије.
(2)
Сваки клуб мора бити једанпут домаћин, а једанпут гост.
Члан 7.
Извршни одбори територијалних савеза дужни су да током првенства, а према указаној
потреби, на захтев клубова или на предлог такмичарских органа српских лига, разматрају
питања развоја и регуларности првенства и да предузимају хитне и енергичне мере.
Уколико се укаже потреба, о свим питањима од интереса за нормално и регуларно
одвијање такмичења у српским лигама, може да разматра и Извршни одбор.
II - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА
Члан 8.
(1)
Распоред утакмица, утврђује надлежни орган пре почетка такмичарске сезоне.
(2)
Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији клубова, која се мора одржати
најмање 15 дана пре почетка првенства.
(3)
Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачуна о клубовима из истог
места, односно клубовима са суседних терена за игру, или о корисницима истог терена за игру,
како би се приликом жребања извршио такав распоред (дириговани жреб) ових клубова, да би
се избегло да ови клубови у истом колу буду домаћини.
Члан 9.
(1)
„Утакмице лиге играју се само као дневне утакмице и то суботом по подне или недељом,
а изузетно средом, а ако постоје могућности и у вечерњем термину, уколико је јачина
осветљења минимум 1400 лукса.“
(2)
Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и неким другим - радним
даном али најкасније пре следећег кола првенства, с тим да се писана сагласност достави
надлежном органу, 5 дана пре одигравања утакмице.
(3) Споразум за други радни дан неће бити прихваћен за утакмице последња два кола
првенства.
Члан 10.
(1)
У интересу регуларности такмичења, у завршном делу, у последња два кола првенства,
утакмице се одигравају истог дана и у исто време.
(2)
Изузетно, уз сагласност оба клуба надлежни орган може дати одобрење да се поједине
утакмице последња два кола играју у раније утврђено време, под условом да исход такве
утакмице ни теоретски не може утицати на пласман других клубова.
III - ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 11.
(1)
Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такмичарски орган.
(2)
Када се утакмица одлаже због немира већих размера на територији клубова учесника
или немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених
утакмица, комесари за такмичење донеће одлуку на предлог комесара за безбедност
територијалних савеза, односно на основу захтева клубова учесника да се утакмица одложи.
(3)
Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје 2 (два) или више играча у репрезентацији
ФСС или репрезентацији региона, тада се, на захтев клуба, утакмица мора одложити.
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(4)
Писани или телеграмски захтев за одлагање утакмица мора се доставити надлежном
органу најкасније 5 (пет) дана пре предвиђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. О
одлагању утакмице клубови морају бити обавештени писмено или телеграмски 72 часа пре часа
утврђеног за почетак утакмице, која се одлаже.
(5)
Уколико постоји писмена сагласност заинтересованих клубова надлежни орган може
донети одлуку да се одређена утакмица редовног кола одигра раније али најкасније пре
следећег кола, под условом да промена термина не иде на штету других заинтересованих
клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на
остале клубове.
(6)
Писана сагласност мора бити достављен надлежном органу најкасније 5 дана пре него
што је календаром такмичења утврђен распоред утакмица одговарајућег кола.
(7)
Изузетно, одлуку о молбама клубова ради одигравања међународних утакмица у земљи
или иностранству и с тим у вези о евентуалном одлагању првенствених утакмица, у складу са
одредбама ових Пропозиција, доноси надлежни орган.
(8)
У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилником о фудбалским
такмичењима ФС Србије, надлежни орган најкасније 24 часа пре одигравања утакмице, може
донети одлуку о одлагању утакмице.
(9)
Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти радним даном пре наредног
кола.
Члан 12.
(1)
Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за игру, недоласка судија или
разлога више силе, клубови су дужни да, непосредно на самом терену, саставе писани споразум
о новом термину и игралишту, па тај споразум доставе надлежном органу сутрадан до 16,00
часова.
(2)
На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица прекине из разлога више
силе, пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, тј. најмање 72 минута.
(3)
Ако се споразум не постигне, клубови су дужни да у истом року писмено доставе своје
предлоге за одређивање новог термина.
(4)
Овако одложена утакмица, по правилу, одиграће се радним даном пре наредног кола.
IV - ТЕРЕНИ ЗА ИГРУ
Члан 13.
(1)
Сви клубови морају имати сопствено или уговором обезбеђено игралиште за сваку
такмичарску годину, које може бити и са вештачком подлогом уз услов да подлога одговара
утврђеним стандардима квалитета које прописује ФСС. Обавеза клубова је да пре почетка
првенства пријаве игралиште и врсту подлоге на којој одигравају утакмице као домаћини, па у
току првенства подлогу могу мењати само уз сагласност противничког клуба.
(2)
Сваки терен за игру мора бити регистрован за одигравање утакмица са назнаком
категорије утакмица које се могу играти. Регистрацију и категорију терена за игру врши Комисије
за пријем терена надлежних територијалних савеза.
(3)
Критеријуми за пријем терена за игру морају да буду у складу са Правилима игре ФСС и
биће прописани Одлуком Извршног одбора надлежног територијалног фудбалског савеза.
Члан 14.
(1)
Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је оспособљен за игру и има
дозволу надлежне комисије за преглед терена регионалног савеза.
(2)
Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде оспособљен за
одигравање утакмице.
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(3)
Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да поступи сагласно Правилима
фудбалске игре у погледу припреме терена за игру.
(4)
Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата утакмице, капитена оба
заинтересована клуба и судије и то у време које је службено одређено за почетак утакмице.
Изузетно, преглед може да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да то буде
обављено у присуству делегата, капитена оба заинтересована клуба и судије.
(5)
Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег другог што спада у вишу
силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу.
(6)
Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету одлуку о
неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу у року од 24 часа уз претходно
писмено обавештење.
V - ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ
Члан 15.
(1)
Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује надлежни орган.
(2)
Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог члана, може се изменити само
из разлога више силе и најкасније 3 дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити оба клуба,
судије и делегате утакмице.
(3)
При одређивању времена почетка утакмице надлежни орган мора водити рачуна о
међусобној удаљености клубова и то: ако је удаљеност преко 150 километара утакмица се може
заказати најраније у 13,00 часова.
VI - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

(1)
(2)

Члан 16.
Организацију утакмице спроводе домаћи клубови.
Kао домаћин клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у распореду утакмице.
Члан 17.

(1)
Клуб домаћин обавезан је:
да за сваку утакмицу пошаље писмено обавештење надлежном органу МУП-а у року који
одреди тај орган,
одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о примљеномј писменом
обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, пре почетка утакмице, која се доставља надлежном
органу, а уколико домаћи клуб не поседује уреднo попуњену пријаву МУП-а или одобрење за
одигравање утакмице, делегат неће дозволити да се утакмица одигра.
да одреди најмање десет редара, који ће бити обележени одговарајућим тракама око
руке или маркерима, ради одржавања реда, како за време одигравања утакмице, тако пре и
после заршетка утакмице,
списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га прилаже уз свој извештај
надлежном органу.
да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и других службених
лица како пре, тако за време утакмице и после ње,
да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани продају алкохолних пића као
и безалкохолних пића у стакленој амбалажи. (дозвољена је употреба амбалаже од папира или
пластике),
да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежурно санитетско или друго
возило, погодно за транспорт повређеног играча (лица),

СТРАНА 160

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

БРОЈ 8

регистарски број дежурног возила, са именом и презименом возача доставља се
делегату утакмице. Клуб домаћин дужан је да има лекара, уколико лекар није присутан на
терену утакмица не може почети,
да у КОМЕТ унесе списак играча за утакмицу и верификује га најкасније 45 минута пре
утакмице
клуб-домаћин је дужан да обезбеди компјутер са обавезном интернет конекцијом и
штампач,
клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање образац записника
о одигравању утакмице, предходно унет у информациони систем КОМЕТ који представља
званичну платформу за израду записника и извештаја са утакмице, као и да пружи сву неопходну
помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица,
да обезбеди најмање шест скупљача лопти, обучених у спортској опреми, која се
разликује од опреме играча који играју. Против клубова који не обезбеде минималан број
скупљача лопти на основу извештаја делегата, дисциплински судија је дужан да покрене
поступак против тог клуба,
да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на то немају право,
да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег квалитета,
клуб-домаћин је дужан да предузиме све потребне мере за обезбеђење личности
делегата, судија и чланова гостујуће екипе, пре утакмице и за време одигравања утакмице, све
до напуштања места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.
(2)
Клуб гост обавезан је:
да у КОМЕТ унесе списак играча за утакмицу и верификује га најкасније 45 минута пре утакмице.
(3)
У случају повреде неког од играча унетих у прву поставу у току загревања пред почетак
утакмице, повређени играч може бити замењен резервним играчем који је већ унет у записник,
док повређени играч не може поново бити уврштен у резервну поставу. Упражњено место у
резервној постави може се попунити новим играчем.
(4)

Утакмица не може да почне док овлашћена лица клубова не верификују записник.

(1)
лица:
(а)
(б)
опрему;
(в)
(г)
(д)
(ђ)
(е)
(ж)
(з)
(и)
(ј)

Члан 18.
На свим утакмицама у ограђеном делу – терена за игру могу се налазити следећа
тренер клуба и тренер голмана;
највише седам резервних играча уписаних у записник утакмице, обучени у спортску
лекар;
физиотерапеут;
помоћни тренер, обучен у спортској опреми;
овлашћени представник клуба;
делегат утакмице;
дечаци за скупљање лопте у спортској опреми;
комесар за безбедност;
фоторепортери иза фотографске линије;
органи јавне безбедности;

Изузетно, ако то услови терена дозвољавају мора се дозволити улазак у ограђени део
терена и тешким инвалидима у колицима без пратње.
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Органи јавне безбедности искључиво у униформама могу се налазити око терена, иза
ограде терена у публици, по свом нахођењу и потребама посла.
Члан 19.
(1)
Уколико неко од лица наведених у претходном члану, нема одговарајућу опрему –
обележја, делегат утакмице захтеваће, преко главног дежурног да такво лице одстрани из
ограђеног дела терена.
(2)
Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да почне.
VII - ПРАВО НАСТУПАЊА
Члан 20.
(1)
На утакмицама лига имају право наступања сви правилно регистровани играчи, који су
стекли право наступања по одредбама Правилника о регистрацији клубова и играча ФСС,
путем информационог система КОМЕТ и који су навршили 17 година живота.
(2)
На првенственим утакмицама могу наступати и играчи који текуће године нису
навршили 17 година живота, с тим што играчи са навршених 16 година живота морају имати
одобрење специјалне лекарске комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити
потврђено и забележено путем информационог система КОМЕТ.
(3)
У српским лигама није дозвољен наступ страним играчима, у складу са одлуком која
уређује област наступања страних играча.
Члан 21.
На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под
суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених јаних опомена.

VIII - УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА
Члан 22.
(1)
Право наступања и идентитет свих играча - оних који наступају и оних који ће евентуално
наступити као замене, у присуству овлашћених представника оба клуба утврђује пре почетка
утакмице делегат и четврти судија, односно судија утакмице уколико нема делегата, а за играче
који су закаснили на почетак утакмице идентитет се утврђује пре уласка у технички простор.
Члан 23.
(1)
За утврђивање идентитета и права наступања играча сениора довољан је записник
утакмице и списак играча.
Члан 24.
(1)
Ако приликом утврђивања идентитета играча делегат или овлашћени представник
противничког клуба посумња у идентитет, играч је дужан да свој идентитет докаже личном
картом или путном исправом.
(2)
Играча који приликом утврђивања идентитета није имао неки од личних докумената за
идентификацију, делегат ће фотографисати у спортској опреми са судијама утакмице и уз свој
извештај доставити Комесару за такмичење.
(3)
Идентитет играча по завршетку утакмице може се извршити само под условом да
овлашћени представник клуба пре завршетка утакмице то затражи од делегата, о чему делегат
обавештава овлашћеног представника противничке екипе. Поступак идентификације спроводи
се по процедури из ст. 1 и 2. овог члана. Уколико се играч не одазове позиву делегата за
идентификацију, а на регуларност утакмице буде уложена жалба, утакмица ће се регистровати
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службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) за екипу која је затражила утврђивање идентитета
противничког играча.
IX - ДЕЛЕГАТИ
Члан 25.
За сваку првенствену утакмицу српске лиге надлежни орган одређује делегата који
заступа руководство и има врховни надзор на утакмици.
Члан 26.
Листе делегата српских лига утврђују извршни одбори територијалних савеза за сваку
такмичарску годину.
Члан 27.
Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења и нормативна акта ФС Србије.
Члан 28.
Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који се обавезно организују
најмање једанпут годишње и да успешно положе провере.
Члан 29.
Делегати су дужни, да у случајевима прекида утакмица, искључења играча и
евентуалних спорова између клубова насталих у вези такмичења, обаве све потребне радње
које су неопходне за одлучивање органа.
Члан 30.
Делегат је дужан да у свом извештају са утакмице, после увида у стање, констатује
испуњавање такмичарских услова за одигравање утакмица, који су прописани овим
Пропозицијама.
Члан 31.
(1)
Делегате за утакмице одређује надлежни орган.
(2)
Делегат на утакмици као званични представник савеза заступа руководство такмичења
и врши надзор над утакмицом.
(3)
Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку савеза.
Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се стара да се све одредбе
ових Пропозиција поштују. Он врши надзор над организацијом и пружа пуну помоћ клубовима
и судијама.
Његове конкретне дужности су:
да дође на стадион најкасније 1 сат пре заказаног почетка утакмице;
да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет играча;
да исконтролише да ли су представници клубова добили штампани примерак протокола
утакмице;
да забрани улаз у ограђени део терена за игру (предвиђен за резервне играче и
службена лица) свима који на то немају право као и службеним лицима који не испуњавају
услове из ових Пропозиција;
да записник утакмице држи код себе до завршетка утакмице, ради боље контроле и
тачног уочавања евентуалних преступа;
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да контролише организацију утакмице;
судија, судије помоћници, и искључени играчи (ако је било искључења) дужни су да дају
прецизне одговоре, који се уносе у делегатски извештај на питања која им буде поставио
делегат утакмице;
(4)
Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, да тражи и личну карту
или путну исправу.
(5)
Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези с тим може да захтева
повећање броја редара.
(6)
Делегат нема право да се меша у одлуке судија.
(7)
Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, већ ће све примедбе да унесе
у свој извештај у Комет систему у року од 48 часова од почетка утакмице.
(8)
Делегат утакмице је дужан да уз свој извештај, у Комет систем убаци пријаву скупа МУПу, изјаве искључених особа, списак редара и остале документе које захтева такмичарски орган
територијалног савеза у року од 48 од почетка утакмице.
(9)
Делегат је дужан да евидентира и у свом извештају констатутује евентуални недолазак
или кашњење на утакмицу играча и службених лица клубова која су уписана у Записник
утакмице, односно њихов ранији одлазак са утакмице.
(10)
У случају недоласка делегата, његову дужност преузима судија утакмице.
Члан 32.
(1)
Надлежни орган је дужан да изриче мере забране обављања делегатске дужности оним
делегатима, који своју дужност не обављају у складу са овим Пропозицијама.
(2)
Изречене мере се уписују у билтен лиге.
Члан 33.
Извршни одбор ФС Србије издаје посебно Упутство о вршењу дужности делегата на
утакмицама српских лига.
X - СУДИЈЕ
Члан 34.
Првенствене утакмице српског ранга такмичења суде сталне фудбалске судије који се
налазе на листи за суђење утакмица српских лига које имају звање прве или друге категорије.
Члан 35.
(1)
За све утакмице српских лига судије за суђење утакмица одређује Комесар за суђење
кога именује Извршни одбор ФС Србије.
(2)
Делегирање судија се врши непосредно пре одигравања следећег кола о чему се
обавештавају сви клубови лиге путем Комет система које је једино меродавно и обавезујуће.
Обавештење о делегирању објављено на сајту савеза пре почетка прве утакмице у колу је
информативног карактера.
Члан 36.
Листе судија српских лига утврђује за сваку такмичарску годину Извршни одбор ФС
Србије, а на предлог Извршног одбора територијалног савеза.
Члан 37.
(1)
Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре пре утакмице прегледа терен за
игру и одлучи да ли је терен подобан за игру.
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(2)
Уколико судија установи уз присуство делегата и капитена обе екипе у време
предвиђено за почетак утакмице да је терен за игру неподобан за игру, утакмица се не може
одиграти, а одлуку саопштава делегату утакмице, а клубови су дужни да поступе у смислу ових
Пропозиција.
Члан 38.
(1)
Судија је обавезан да дође на стадион 1 час пре почетка утакмице и успостави контакт
са делегатом утакмице и другим службеним лицима.
(2)
Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед просторија, терена за
игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби захтева да се исте отклоне до почетка
утакмице.
(3)
Судија је дужан да у року од 30 минута од завршетка утакмице у КОМЕТ систем унесе све
податке са утакмице (поготке, дисциплинске мере, замене играча, изјаве поводом искучења) и
свој извештај стави у статус ВЕРИФИКОВАН.
(4)
Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку утакмице удаљени
играч, тренер или друго службено лице дођу до делегата ради саслушања.
Члан 39.
(1)
Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на стадион у заказано време а
најкасније 15 минута од предвиђеног почетка, утакмицу ће водити четврти судија.
(2)
Уколико на утакмицу не дођу ни судија, ни четврти судија, клубови ће се споразумети да
утакмицу води један од испитаних присутних судија из гледалишта, који мора бити активни
испитани судија са листе судија усвојене за тај или виши степен такмичења за ову такмичарску
сезону и да није под казном забране играња или суђења. Ако споразум не буде постигнут
делегат ће одлучити који ће присутни судија да води утакмицу
(3)
Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују оба капитена и делегат. Овај записник се прикључује записнику
утакмице и доставља преко делегата надлежном органу.
(4)
Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је овај одредио делегат, то се мора
констатовати у записнику одигране утакмице.
(5)
Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица судија помоћника, судија ће
одлучити о избору помоћника. Ако судија не успе да на стадиону нађе активног испитаног судију
у складу са ставом 2. овог члана, он је овлашћен да затражи од оба клуба да му ставе на
располагање по једног свог регистрованог играча који нису унети у записник и нису под казном
забране играња да обаве дужност судије помоћника. Уколико се у међувремену судије
помоћници појаве на стадиону или дође неки испитани судија, судија ће тада заменити играча
са делегираним, односно испитаним судијама који пристану да врше дужност судија
помоћника.
(6)
Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе и исте овери.

XI - ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ
Члан 40.
(1)
Суспендован клуб, односно сви тимови суспендованог клуба, не могу наступити на јавној
утакмици све док траје суспензија.
(2)
Уколико се клуб налази под суспензијом и та суспензија није скинута у петак до 16 часова
(уторак до 16 часова за кола која се играју средом) надлежни регионални савез ће такву
утакмицу отказати.
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Члан 41.
Ако је утакмица отказана због суспензије једног клуба, утакмица ће се регистровати са
3:0 (пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен према Дисциплинском правилнику
ФС Србије.
XII - ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ ТЕРЕНУ ЗА ИГРУ ИЛИ ТЕРЕНИМА ЗА
ИГРУ ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 42.
(1)
Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном терену за игру или
теренима за игру одређеног подручја, дужан је најкасније на 5 дана пре одигравања утакмице
да надлежном органу пријави други терен за игру на коме жели одиграти утакмицу, које је
регистровано за играње утакмица српских лига.
(2)
Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакмице најкасније 48
часова пре часа утврђеног за почетак утакмице.
(3)
Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања утакмице, у року који је
утврђен претходним чланом није обавезан да иде на одигравање утакмице, а о томе је дужан
да телеграфски обавести надлежни орган.
(4)
Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 30 км од седишта кажњеног
клуба, сем код лиге Београд где не може играти на територији своје и суседне општине.
Члан 43.
(1)
Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање утакмице има веће
трошкове него што би имао да је играо на терену кажњеног клуба, разлику трошкова сноси
кажњени клуб.
(2)
Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну споразум, утврдиће надлежни
орган.

XIII - ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 44.
(1)
О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радника клубова у овом
такмичењу, одлучује надлежни орган на основу одредаба Дисциплинског правилника ФС Србије
и критеријума које доноси Извршни одбор ФС Србије или Извршни одбор надлежног
територијалног савеза.
(2)
Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се јави делегату ради
саслушања. Уколико се искључени играч не јави делегату ради саслушања, клуб је дужан да
саслуша играча и да изјаву, достави надлежном органу у року од 24 часа после одигране
утакмице.
(3)
Ако играч из претходног става не достави изјаву, сматраће се да је саслушан.
Члан 45.
(1)
На одлуке надлежног органа има места жалби Комисији за жалбе територијалног савеза,
у року од 48 часова, од пријема службеног саопштења, односно од пријема одлуке на мејл
адресу клуба.
(2)
Одлуке које се односе на појединце (играча, тренера, спортског радника) или клуб,
надлежни орган обавезно уписује у Комет систем и објављује у службеном билтену.
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Члан 46.
Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због добијене 4
(четири) јавне опомене, играч издржава на првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса
од 4 опомене и паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваке наредне парне
опомене.
За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право избора у издржавању
казне већ казну издржава на првој наредној утакмици.
Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину.
Члан 47.
(1)
Као јавна опомена сматра се свака судијска опомена уписана у записник првенствене
утакмице. Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен због добијања
друге јавне опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а јавне опомене се не
евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији надлежног органа.
Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води евиденицју својих
опоменутих играча.
Члан 48.
Евиденција опомена се води путем КОМЕТ система и надлежни територијални савез је
одговоран за контролу уноса података.
Члан 49.
(1)
Клуб организатор утакмице на чијем се терену за игру, било да је власник или корисник
терена за игру, у вези са утакмицом пре, за време или после утакмице догоде нереди, а утврди
се да није предузео мере да их спречи, или да их није предузео у довољној мери и гостујући
клуб чији навијачи проузрокују или учествују у нереду казниће се:
у лакшем случају новчаном казном.
одигравањем 1 - 6 утакмица на свом терену за игру без присуства публике.
у тежем или поновљеном случају забраном одигравања од 2 - 12 утакмица на свом
терену за игру или свим теренима за игру одређеног региона.
у поновљеном случају враћањем у нижи ранг такмичења.
(2)
Физички напад гледалаца на учеснике игре – играче, заменике, стручна, техничка и
службена лица – судија и делегате – и већи нереди гледалаца, на или око стадиона, пре, за
време и после утакмице, сматра се тежим прекршајем у смислу става 1 овог члана.
XIV - ЖАЛБЕ
Члан 50.
(1)
Питање регуларности утакмице сталног такмичења може се поставити на основу жалбе
клубова учесника утакмице, као и по службеној дужности на основу пријаве фудбалских органа
или руководства савеза. Жалба се мора уложити у року од 2 (два) дана од дана одигравања
утакмице.
(2)
Један примерак жалбе надлежни орган задржава за своје потребе, а други доставља
другом клубу у спору, на који је овај дужан да одговори у року од 3 дана по пријему исте.
(3)
Уз жалбу клуб обавезно доставља доказе о уплаћеној такси.
(4)
Уплата таксе врши се на текући рачун територијалног савеза, а, надлежни орган који
разматра жалбу дужан је да изврши контролу исправности уплаћене таксе.
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Члан 51.
(1)
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране
жалбе, неће се узимати у поступак већ ће бити одбачене, а утакмица ће се регистровати са
постигнутим резултатом.
(2)
При оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе, узима ће се у обзир
датум поштанског жига (препорученог писма, односно вирманског налога).
(3)
Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се у скраћеним роковима,
односно у року од 1 (један) дан од дана одигравања утакмице.
(4)
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се
продужава за први наредни дан.
Члан 52.
(1)
Свака жалба у I степену, мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије решавање спада у надлежност другог органа.
У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.
(2)
Жалба у II степену, мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

Члан 53.
(1)
Жалба на одлуку првостепеног органа подноси се Комисији за жалбе територијалног
савеза уз уплату таксе чију висину утврђује Извршни одбор ФС Србије.
(2)
Жалба на одлуку Комисије за жалбе у другом степену је коначна.
(3)
Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби спор.
(4)
Под трошковима, у смислу овог става, подразумевају се трошкови преписке и
евентуални путни и други трошкови учињени у вези са иследним поступком.
Члан 54.
Ако другостепени орган не поступи у смислу члана 53. сматра се да жалба није усвојена,
а непосредно оштећена страна има право да поднесе Одговарајући правни лек Спортском
арбитражном суду у Лозани (ЦАС) у складу са одредбама Статута ФСС.

XV - ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ
Члан 55.
(1)
Изузетно, од одредаба чл. 52. и 53. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола,
које непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у квалификацијама, које се
спроводе непосредно по завршетку такмичења или клуба који треба да настави такмичење у
вишем степену, рок за улагање жалби се скраћује и то у I степену на 1 дан, сутрадан до 17 часова
по одиграној утакмици и у II степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.
(2)
Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема жалбе донесе
првостепену одлуку.
Члан 56.
(1)
У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 3 (три) дана сматраће се да
жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе одговарајући правни лек на начин
утврђен чланом 54. Пропозиција.
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XVI - РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 57.
(1)
Све одигране утакмице региструје надлежни орган у року од 5 дана од дана одигравања,
изузев утакмице из поглавља XIV ових Пропозиција, које се региструју непосредно по истеку
рока за улагање жалби.
(2)
Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице, продужава
се до доношења одлуке по жалби, односно до правоснажности те одлуке.
(3)
Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране надлежног органа осим
у случајевима који су изричито предвиђени Правилником о фудбалским такмичењима ФС
Србије.
XVII - УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 58.
(1)
Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи на
утакмицама такмичења српске лиге осваја 3 (три) бода, у случају нерешених резултата оба тима
освајају по 1 (један) бод, а тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.
(2)
За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утакмица одговарајућег кола,
имена тимова који се такмиче, број освојених бодова и број датих и примљених голова.
(3)
Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.
(4)
Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених
голова. У случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а
ако су постигли исти број голова, онда деле места која им припадају.
(5)
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о месту које одлучује о прелазу
у виши или нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж и сл.) у
случају истог броја освојених бодова два или више тимова, пласман на табели се сачињава на
основу додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним сусретима
односних тимова.
(6)
Пласман на додатној помоћној табели, утврђује се:
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 – 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) који ће извршити Комесар за такмичење лиге.
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 Комесар за такмичење лиге.

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 169

XVIII - НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ
Члан 59.
(1)
Утакмица може да почне ако оба тима имају најмање по 7 играча.
(2)
Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све до краја
утакмице, а на начин предвиђен Правилима фудбалске игре, уколико су пре почетка игре
уписани у записник као играчи или заменици.
Члан 60.
(1)
Ако један тим за време игре остане са мање од 7 играча, судија је дужан да игру прекине,
а уколико тим није у могућности да у року од 5 минута наступи са минималним бројем играча
дужан је да прекине утакмицу.
(2)
У случају прекида утакмице због мање играча од 7 утакмица се региструје службеним
резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника, уколико овај до прекида није постигао бољи
резултат.
Члан 61.
(1)
У случају теже повреде играча или сумње на потрес мозга, судија прекида игру како би
дозволио да стање повређеног играча процени лекар тима, у складу са ИФАБ Правилима игре.
У принципу, оваква интервенција не би требало да траје више од три минута, осим ако озбиљан
инцидент не захтева да се играч лечи на терену за игру или да се имобилише на терену ради
хитног трансфера у болницу (нпр. повреда кичме).
(2)
Сваком играчу који претрпи ударац у пределу главе или повреду која захтева процену
потенцијалног потреса мозга биће дозвољено да настави игру само након процене, уз конкретну
потврду тимског лекара судији о способности играча да настави игру.
Члан 62.
(1)
На утакмицама српске лиге клубови су обавезни да почну утакмицу са најмање 2 (два)
„бонус“ играча. У сезони 2022/23. под бонус играчем сматрају се играчи рођени након
01.01.2003. године.
(2)
Уколико се за време првог дела утакмице врши замена бонус играча а након његовог
изласка из игре у тој екипи не остане обавезан број бонус играча, уместо њега у игру може ући
само бонус играч.
Члан 63.
(1)
Клубови који учествују у такмичењу српске лиге имају право да максимално замене пет
играча током целог периода трајања утакмице користећи три прилике за заустављање игре.
Додатно сваки тим може вршити замену играча у полувремену утакмице. Када оба тима врше
замену играча у исто време, ово ће се рачунати као искоришћена прилика за замену за оба тима.
Замена више играча од стране тима током исте паузе у игри се рачуна као једна искоришћена
прилика за замену.
(2)
Свака промена играча може да се изврши само једанпут у току утакмице, у складу са
процедуром замене играча.
XIX - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Члан 64.
(1)
Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним за наступање.
Лекарски преглед мора бити бити унесен у информациони систем КОМЕТ.
(2)
Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан прегледа имају најмање 17
година траје 6 месеци, а за остале играче 4 месеца.
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(3)
Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није обновио лекарски преглед
у одређеном року или коме је од стране лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски
преглед није унет, или је погрешно унет у информациони систем КОМЕТ о извршеном
лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици.
(4)
Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча омладинца за наступ у првом
тиму, док специјални лекарски преглед играча кадета за наступ у првом тиму важи четири
месеца. Са специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступити на
свим утакмицама и у случају да је рок важности редовног прегледа истекао. Специјални
лекарски преглед мора бити бити унесен у информациони систем КОМЕТ.
(5)
Уколико валидан лекарски преглед или валидан специјални преглед нису унети у КОМЕТ
пре почетка утакмице, а такав играч наступи на утакмици утакмица ће по службеној дужности
или по жалби противничког клуба бити регистрована 3:0 (пар-форфе) у корист противничке
екипе.
XX - ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ
Члан 65.
(1)
Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте боје, већ морају бити
различито одевени.
(2)
Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим који гостује, уколико
домаћи тим наступа у дресовима боје свога клуба.
(3)
Сви клубови су дужни да, најкасније 15 дана пре почетка првенства пријаве боју опреме
у којој ће наступати.
(4)
Сви клубови су дужни да, најкасније 2 дана пре почетка утакмица унесу у КОМЕТ тачне
боје клубова (дрес, шортс, штуцне). Уколико је неки део опреме исте боје, гостујући клуб је
дужан да се прилагоди. Такође обе екипе су дужне да прилагоде боје голмана тако да се
разликују од обе екипе, изузетно оба голмана могу бити исте боје.
Члан 66.
(1)
Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве прописане величине на
својим дресовима. Ови бројеви се морају слагати са бројевима на списку играча унетим у
записник утакмице. Бројеви могу бити од 1 до 99.
(2)
Величина бројева мора бити на простору од 30 цм х 20 цм, а ширина линија сваког броја
мора бити најмање 5 цм.
XXI - НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ

(1)
(2)

Члан 67.
Клубови морају одиграти предвиђене утакмице са најбољим тимовима.
Неизвршавање ове обавезе повлачи дисциплинску одговорност.

XXII - ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ
Члан 68.
Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи утакмицу са 3:0 (пар–
форфе), кажњава се измирењем трошкова насталих неодигравањем утакмице као и казном
одузимања бодова према одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Члан 69.
Клуб који у току такмичења двапут неоправдано не одигра утакмице, искључује се из
даљег такмичења и пада у два степена нижи ранг такмичења без обзира на постигнути пласман,
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с тим што поред тога подлеже дисциплинској одговорности по одредбама Дисциплинског
правилника ФС Србије.
Члан 70.
Поред тога клуб је дужан да надокнади штету другом клубу, која се утврђује на следећи
начин:
Путне трошкове, за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, односно ефективне
трошкове око организовања утакмице (припрема игралишта, трошкови суђења и делегата).
Члан 71.
Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду тражи, клуб је дужан да
достави у два примерка, најкасније у року од 15 дана од дана када противник није дошао на
одигравање утакмице.
Члан 72.
Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока неће се узимати у
разматрање.
Члан 73.
Одлуку о висини накнаде трошкова доноси надлежни орган савеза одговарајуће лиге.
XXIII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

(1)
(2)

Члан 74.
Приход са првенствених утакмица овог такмичења убирају клубови домаћини.
Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку.

Члан 75.
Клубови српских лига уплаћују накнаду за програмске активности на уздизању и
унапређењу фудбалског спорта и за вођење такмичења одговарајућем територијалном савезу,
према посебној одлуци коју доноси Извршни одбор ФС Србије.
Клубови српских лига уплаћују чланарину за играче одговарајућим (територијалним)
савезима, а доказ о уплаћеној-измиреној чланарини мора бити унесен у информациони систем
КОМЕТ.
Члан 76.
Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама и делегату) исплати у целини
путне трошкове, и накнаду за обављање дужности, у висини коју утврђује надлежни орган ФС
Србије непосредно по завршетку утакмице.
Уколико клуб не поступи по одредбама из претходног става, или исте исплати у
недовољном – непотпуном износу, дужан је да у року од 72 сата неисплаћени износ уплати на
текући рачун службених лица. У противном, клуб се налази под аутоматском суспензијом и
против истог ће бити покренут дисциплински поступак због занемаривања обавеза.
Члан 77.
Уколико клуб из неоправданих разлоге не допутује на одигравање првенствене
утакмице а исту није на 48 часова отказао, дужан је да надокнади следеће трошкове према
рачунима клубу домаћину:
-

за организацију редарске службе и службе обезбеђења;
за штампање улазница;
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за путне трошкове и дневнице судија и делегата и
изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди надлежни орган.

XXIV - СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
Члан 78.
(1)
Све одлуке надлежних органа српских лига објављују се у информационом систему
Комет и на званичном интернет-сајту савеза.
(2)
Одлуке надлежних органа које се односе на клуб као целину; одлуке о казнама –
изречене клубовима и одлуке о споровима између клубова објављују се у на званичном
интернет-сајту савеза у виду кратког саопштења, а заинтересованим клубовима доставља се
писани отправак одлуке са образложењем и поуком о правном леку.
(3)
Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на појединца (играча, тренера или
фудбалског радника) надлежни орган објављује одлуку на званичном интернет-сајту савеза са
кратким образложењем – истичући врсту и висину казне, утакмицу на којој је прекршај учињен,
кратак опис прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника које су примењене код изрицања
казне.
(4)
Рок за улагање жалбе на одлуке о дисциплинским казнама за појединце је 48 часова по
достави одлуке на званичну мејл адресу клуба.
(5)
Клубови су обавезни да извршавају одлуке објављене на интернет сајту савеза и/или
достављене на званичну мејл адресу клуба, да прате службена саопштења свих органа Лиге и
да на захтев тих органа доставе одговоре у остављеном року, у противном подлежу
дисциплинској одговорности.“
XXV - ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА
Члан 79.
(1)
По завршетку такмичења српске фудбалске лиге сезоне 2022/2023. обнављање лига
врши се на следећи начин:
(2)
У Прву лигу Србије улазе 4 (четири) првака српских лига групе „Београд“, „Војводина“,
„Запад“ и „Исток“.
У случају да неки од првака група одустане од преласка у Прву лигу Србије, уместо њега
у виши степен такмичења напредоваће другопласирани клуб из те групе, под условом да
испуњава услове за такмичење у Првој лиги Србије.
У случају да и другопласирани клуб одустане, о попуни Прве лиге Србије посебну одлуку
донеће ИО ФСС водећи рачуна о потребама развоја фудбалског спорта на територији Републике
Србије.
(3)
Из лиге „Београд“ испада 1 (један) најслабије пласирани клуб и још онолико клубова
колико се врати из Прве лиге Србије . Из лиге „Војводина“ испада 2 (два) најслабије пласирана
клуба и још онолико клубова колико се врати из Прве лиге Србије. Из лиге „Запад“ испада 3 (три)
најслабије пласирана клуба и још онолико клубова колико се врати из Прве лиге Србије. Из лиге
„Исток“ испада 3 (три) најслабије пласирана клуба и још онолико клубова колико се врати из
Прве лиге Србије.
(4)
У Српску лигу „Београд“ улазе два најбоље пласирана клуба зонске лиге „Београд“.
(5)
У Српску лигу „Војводина“ улазе првопласирани клубови ВФЛ лиге „Исток“, „Север“ и
„Југ“.
(6)
У Српску лигу „Запад“ улазе првопласирани клубови зонских фудбалски лига „Западно –
Моравска“, „Шумадијско – Рашка“, „Колубарско – Мачванска“ и „Подунавско – Шумадијска“.
(7)
У Српску лигу „Исток“ улазе првопласирани клубови Зонских фудбалских лига лиге
„Исток“, „Запад“, „Југ“ и „Центар“.
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Члан 80.
(1)
У случају када се клуб угаси, спаја са другим клубом или одустане од такмичења за време
јесење сезоне или пролећне сезоне такмичарске године, али пре одигравања последњег кола
првенства, у групи те лиге испада по један клуб мање, с тим што последње пласирани клуб на
табели увек испада.
Члан 81.
(1)
Независно од одредаба члана 78. ових Пропозиција уколико се појави слободно место
или слободна места, то место или места ће се попунити на основу одредби Одлуке о начину
попуњавања слободних места у фудбалским и футсал лигама на нивоу територијалних
фудбалских савеза чланова ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“ бр.6/2022.)
XXVI - МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНИ РАД
Члан 82.
(1)
Минимум услова за стручни рад у клубовима Српске лиге, а односе се на број селекција
млађих категорија и број квалификованих тренера које су прописане правилником о стручном
раду ФСС, клубови су дужни да испуне у потпуности. У противном подлежу одредбама
Дисциплинског правилника ФСС.
XXVII - НАГРАДЕ
Члан 83.
(1)
Првак лиге добија од територијалног савеза у трајно власништво посебан пехар на коме
се урезује име клуба и година освајања првенства.
XXVIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важиће одредбе Правилника о
фудбалским такмичењима и осталих прописа и одлука ФС Србије.
Члан 85.
Одлуке које доноси Извршни одбор ФСС, о спровођењу такмичења непосредно се
примењују и оне обавезују све клубове српских лига.

Члан 86.
Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“, а примењиваће се од првог кола јесењег дела такмичарске сезоне 2022/2023.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021) и члана 29. Пропозиција такмичења за првенство Прве лиге Србијe за такмичарску
сезону 2021/2022 (Службени лист ФСС "Фудбал", број 13/2021), након разматрања молби
поднетих од фудбалских клубова, узимајући у обзир интересе развоја фудбалског спорта у
Србији, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној дана 22. јуна 2022.
године, донео је

ОДЛУКУ
Члан 1.
ФК "Јединство" из Уба, одређује се за новог члана Прве лиге Србије у такмичарској
сезони 2022/2023, уместо ОФК "Жарково" из Београда, који је својом писаном изјавом
обавестио ФСС дана 6. јуна 2022. године, да немају могућности да се такмиче у Првој лиги Србије
и да одустају од такмичења у тој лиги.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", број 22/2021), а на
основу предлога Судијске комисије ФСС, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници
одржаној 22. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ ЛИСТА СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА НА
УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
I. ЛИСТА СУДИЈА СУПЕР ЛИГЕ:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Име и презиме
Срђан Јовановић
Новак Симовић
Лазар Лукић
Милош Милановић
Ненад Минаковић
Момчило Марковић
Милан Митић
Марко Срећковић
Андрија Стојановић
Александар Живковић
Станко Остраћанин
Никола Радаковић
Јован Шегрт
Марко Ивковић
Павле Томић
Дејан Трифковић
Данило Николић
Милан Стефановић
Никола Ђорђевић
Марко Делибашић
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II. ЛИСТА ПОМОЋНИХ СУДИЈА СУПЕР ЛИГЕ:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Име и презиме
Милан Михајловић
Драган Богићевић
Урош Стојковић
Немања Петровић
Јован Грујић
Светозар Живин
Бојан Бановић
Милош Симовић
Никола Ђоровић
Милан Шутуловић
Милош Мишкељин
Оливер Петровић
Горан Бељин
Драган Перановић
Слободан Павловић
Милан Пашајлић
Марко Ђуричић
Стефан Војнић
Атила Хармат
Милоје Милићевић
Иван Микалачки
Чедомир Андрејић
Ненад Радоичић
Милорад Јовановић
Никола Антић
Никола Ријавец
Петар Радић
Никола Боровић
Новак Новаковић
Никола Обрадовић
Александар Марјановић
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III . ЛИСТА СУДИЈА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Име и презиме
Данило Јеринић
Иван Стаменковић
Павле Илић
Александар Лукић
Никола Петровић
Предраг Јањуш
Душан Панчић
Стефан Јекнић
Мирослав Матић
Давид Матић
Младен Јаковљевић
Јелена Цветковић
Милан Илић
Мирослав Миленковић
Игор Ковачевић
Никола Бикић
Саша Ранисавић
Мирослав Милетић
Ненад Ђорђевић
Стефан Ђокић
Стефан Филиповић
Иван Вучићевић
Марко Гњатовић
Урош Ржић
Љубиша Борисављевић
Предраг Симић
Александар Вукадиновић
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IV. ЛИСТА ПОМОЋНИХ СУДИЈА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Име и презиме
Илија Ловре
Милан Пешовић
Милош Митић
Небојша Савић
Александар Владић
Иван Цветковић
Његош Тубић
Бојан Томовић
Иван Благојевић
Димитрије Власачевић
Бошко Божовић
Немања Џајић Јовановић
Немања Тодоровић
Марко Живковић
Слободан Крстић
Горан Богићевић
Урош Радовановић
Илија Новаковић
Александар Говедаровић
Жељко Ђурић
Милош Тошић
Предраг Рађен
Горан Шаин
Марко Хрутка
Јован Јовчић
Стефан Јеремић
Срђан Милићевић
Бојан Лалуја
Немања Арнаутовић
Андреја Пиљак
Урош Стојковић ( Ниш)
Никола Чотрић
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V. ЛИСТА ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА СУПЕР ЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ:
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Име и презиме
Бошко Јованетић
Дејан Делевић
Миле Гавриловић
Драган Крстић
Бранко Павловић
Дејан Филиповић
Драган Радуловић
Дејан Андрејић
Бојан Стојановић
Никола Томичић
Јовица Шавија
Игор Пауновић
Ненад Ђокић
Дејан Анђелковић
Горан Јовановић
Дејан Недић
Зоран Шипчић
Миленко Вукадиновић
Драган Радовановић
Миливоје Аксентијевић
Светислав Марушић
Иван Мркић
Дејан Сантрач
Здравко Савић
Срђан Милутиновић
Небојша Шијаковић
Марко Поповић
Роберт Киш Чепеги
Дејан Димитријевић
Илија Брдар
Милан Јеремић
Михаило Јекнић
Слободан Веселиновић
Миодраг Гогић
Зоран Ћупић
Владимир Недељковић
Владимир Јовановић (Чачак)
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VI. ЛИСТА ВАР СУДИЈА:
Р. бр.

Име и презиме

1.

Ђорђе Максимовић

VII. ЛИСТА АВАР СУДИЈА:

Р. бр.

Име и презиме

1.

Милован Ристић

2.

Милан Минић

3.

Милош Караџић

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", број 22/2021) и члана 3.
Одлуке о начину формирања Листе делегата ФСС на утакмицама Супер лиге, Прве лиге и Купа
Србије за такмичарску сезону 2022/2023 (Службени лист ФСС "Фудбал", број 6/2022), а на основу
предлога поднетих од надлежних територијалних фудбалских савеза и заменика председника
ФСС и генералног секретара ФСС, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници
одржаној дана 22.06.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР, ПРВЕ ЛИГЕ И ФУДБАЛСКОГ КУПА
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

Члан 1.
За такмичарску сезону 2022/2023 на Листи делегата на утакмицама Супер лиге, Прве
лиге и Фудбалског купа Србије, налазе се следећи фудбалски радници:
1. НОВОВИЋ Велибор
2. ОСМАЈЛИЋ Марко
3. СИМИЋ Александар
4. СТЕВОВИЋ Раденко
5. БЛЕЧИЋ Вук
6. РОНЧЕВИЋ Родољуб
7. ЈОВАНОВИЋ Марко
8. ХАСКИЋ Златан
9. СТОЈАНОВИЋ Мирослав
10. СТОЈАКОВИЋ Бранко
11. ПОПОВИЋ Раде
12. САВИЋ Томислав
13. ТРАЈАНОВСКИ Зоран
14. ВУЈОВИЋ Љубиша
15. МИЛИСАВЉЕВИЋ Микица
16. ЈОСИПОВИЋ Драгослав
17. ЂОРЂЕВИЋ Хаџи Иван
18. СЛАВКОВИЋ Горан
19. СТАРЧЕВИЋ Саша
20. МИЛИВОЈЕВИЋ Мирослав
21. НИКОЛИЋ Ненад
22. ЂЕРМАН Драгослав
23. ПОТОЧАН Дејан
24. ПАНДУРОВ Бранислав
25. РАДАКОВИЋ Миодраг
26. КОСТРЕШЕВИЋ Новак
27. ЗАВИШИН Срђан
28. МУТАВЏИЋ Радисав
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Члан 2.
Преостали број делегата до највише 50 делегата, биће изабран накнадно, а у складу са
одредбама из члана 3. Одлуке о начину формирања Листе делегата ФСС на утакмицама Супер
лиге, Прве лиге и Купа Србије за такмичарску сезону 2022/2023.

Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 183

На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", брoj 22/2021) и члана 3.
Одлуке о начину формирања Листе делегата ФСС на утакмицама лига млађих категорија, Супер
и Прве лиге за жене и Прве и друге футсал лиге за такмичарску сезону 2022/2023 (Службени лист
ФСС "Фудбал", број 6/2022), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној
дана 22.06.2022. године, донео је

О Д Л У К У
О ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
НА УТАКМИЦАМА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023
Члан 1.
За такмичарску сезону 2022/2023 на Листи делегата на утакмицама Лига млађих
категорија ФСС (Омладинске и Кадетске), налазе се следећи фудбалски радници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

АЛИМПИЋ Зоран,
САНТРАЧ Синиша;
КЕСИЋ Војислав,
ПОПОВ Саша,
РУДИЋ ВРАНИЋ Радомир,
БАЊЕГЛАВ Милан,
ВЕЛИМИРОВИЋ Зоран,
ГУСИНАЦ Семир,
ВУЛОВИЋ Игор,
ДАВИДОВИЋ Петар
БОЈОВИЋ Иван,
МИЛИЋЕВИЋ Миланко,
МАРЈАНОВИЋ Јован,
ТОМИЋ Игор,
МИЛАНОВИЋ Немања,
ТЕШИЋ Владимир,
ПЕТРОВИЋ Слободан,
СИМОВИЋ Витомир,
БОРОВИЋ Јован,
ПЕТКОВИЋ Жељко,
КАТАНИЋ Рајко,
СУЛЕЈМАНОВИЋ Сетмер,
МИЛОВАНОВИЋ Зоран,
МАРИНКОВИЋ Зоран,
БЕЛОВИЋ Срђан,
МОХОРА Жељко,
ПУЦАР Стеван,
МИШИЋ Ведран,
ИЛИЋ Србобран,
ГОРОЊИЋ Милош
КРСТИЋ Милан
МИЛАНОВИЋ Дуко
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Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 185

На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", брoj 22/2021) и члана 3.
Одлуке о начину формирања Листе делегата ФСС на утакмицама лига млађих категорија, Супер
и Прве лиге за жене и Прве и друге футсал лиге за такмичарску сезону 2022/2023 (Службени лист
ФСС "Фудбал", брoj 6/2022), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној
22.06.2022. године, донео је

О Д Л У К У
О ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФСС
НА УТАКМИЦАМА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023

Члан 1.
За такмичарску сезону 2022/2023 на Листи делегата на утакмицама Супер и Прве лиге за
жене, налазе се следећи фудбалски радници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

РЕЉИЋ Жељко,
ИЛИЋ Горан,
БОШЊАК Иван,
ТЕПШИЋ Ана
ТОРОМАН Предраг,
ЖИВКОВИЋ Новица,
КОВАЧЕВИЋ Марко,
МИЛИЋ Душан,
МИЛИЋ Давид,
ИВАНОВИЋ Дејан,
ПЕТКОВИЋ Душан,
ЗДРАВКОВИЋ Марија,
СТАНКОВИЋ Јелена,
МИТРОВИЋ Зоран,
КОМЛЕНАЦ-ЂОРЂЕВИЋ Живка,
АНТИЋ Марко,
РАДОВАНОВИЋ Мирјана.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

СТРАНА 186
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На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", брoj 22/2021) и члана 3.
Одлуке о начину формирања Листе делегата ФСС на утакмицама лига млађих категорија, Супер
и Прве лиге за жене и Прве и друге футсал лиге за такмичарску сезону 2022/2023 (Службени лист
ФСС "Фудбал", брoj 6/2022), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној
дана 22.06.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФСС
НА УТАКМИЦАМА ПРВЕ И ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023
Члан 1.
За такмичарску сезону 2022/2023, на Листи делегата на утакмицама Прве и Друге Футсал
лиге, налазе се следећи фудбалски радници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

БЕРИСАВАЦ Милош,
ЛАЗАРЕВИЋ Милош,
ЦИМЕША Мирослав,
МАРИЋ Миленко,
МАТОВИЋ Славенко,
БОЖОВИЋ Драгутин,
НАДАЖДИН Михајло,
ПРАВИЛОВИЋ Борис,
ПЕТКОВИЋ Милош,
БЕЉЕВИЋ Предраг,
МУТАВЏИЋ Ненад,
РИСТИЋ Небојша,
МИЛАДИНОВИЋ Владан,
МАРЈАНОВИЋ Мирослав,
СОКИЋ Жељко,
СИМОНОВИЋ Александар,
МИТИЋ Ненад,
БИХОРАЦ Мухамед,
ПРОДАНОВИЋ Дејан,
МАРЈАНОВИЋ Милован,
МАРКОВИЋ Ђорђе,
ПЕТРОНИЈЕВИЋ Дарко.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

БРОЈ 8

ФУДБАЛ, 30.06.2022.

СТРАНА 187

На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", број 22/2021), а поводом
предлога Спортског сектора ФСС, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници
одржаној дана 22. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Члан 1.
За селектора мушке фудбалске репрезентације ФСС играча рођених 2005. године и
млађи, поставља се тренер Радован КРИВОКАПИЋ.
Селектор из става 1. овог члана поставља се на период од 01.07.2022. до 30.06.2023.
године.
Члан 2.
Радни послови и задаци, права и дужности селектора мушке фудбалске репрезентације
ФСС играча рођених 2005. године и млађи одредиће се Уговором о професионалном односу
између селектора и ФСС.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.
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