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Извршни одбор ФС Србије, на основу члана 45. Статута Фудбал-
ског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 
18/2016), на седници одржаној 15.06. 2017. године, донеo je

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕУ 
ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Првенствено фудбалско такмичење Супер лиге организује се у 
складу са  Одлуком о систему сталних такмичења за првенства 
фудбалских лига и надлежним органима за спровођење такмичења 
на нивоу Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС).

Супер лига Србије је јединствена и броји 16 клубова.

У такмичењу за првенство Супер лиге Србије у фудбалу учест-
вују следећи клубови:

- 14 клубова који су заузели првих 14 места у Супер лиги Србије, 
у такмичарској сезони 2016/2017.

- 2 клуба који су заузели првa 2 (два) места у такмичењу Прве 
лиге „Србијa“ на крају такмичарске сезоне 2016/2017.
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Члан 2.
У такмичењу за првенство Супер лиге Србије не могу учествова-

ти клубови који одлуком надлежних органа ФСС нису добили лицен-
цу за учествовање у такмичењу Супер лиге Србије у сезони 
2017/2018.

Услови за издавање лиценце клубовима који учествују у такми-
чењу Супер лиге Србије  регулишу се посебном прописима Фудбал-
ског савеза Србије.

Члан 3.

Сваки клуб који учествује у првенству Супер лиге Србије у 
фудбалу мора да испуњава следеће услове:

• да испуни критеријуме из Правилника о лиценцирању клубо-
ва ФСС за учешће у Супер лиги.

• да испуњава све услове у вези са тимовима млађих катего-
рија играча у складу са прописима ФСС.

• да испуњава све услове у вези са стручно-педагошким радом, 
односно бројем и стручним квалификацијама тренера, у складу са 
прописима ФСС.

Поред услова из става 1. овог члана, клуб мора да испуњава све 
услове из Правилника ФСС о безбедности и сигурности на фудбал-
ским утакмицама. 

Члан 4.

Клубови који се такмиче у Првенству Супер лиге дужни су сле-
деће:
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• да поштују Правила фудбалске игре, која су дата у одгова-
рајућој одлуци ФСС,

• да поштују универзалне принципе фер плеја и одредбе Одлу-
ке о етичком кодексу чланова ФСС,

• да у такмичењу увек наступају са најјачим тимом и да се 
такмиче до последњег кола,  

• да поштују све важеће прописе ФСС и Заједнице фудбалских 
клубова Супер лиге (у даљем тексту: Заједница), као и да поштују 
одлуке ФСС и Заједнице које су буде доносиле у вези Првенства,

• да ће поштовати све одлуке које током такмичења буду доне-
те од стране Заједнице и ФСС,

• да сарађују са органима ФСС и Заједнице у представљању 
Првенства у јавности, водећи рачуна да на било који начин не штете 
угледу ФСС и Заједнице,   

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

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

• да присуствују свим свечаностима и промотивним активност-
има које закаже Заједница.

• да клуб који освоји прво место у Првенству обавезно учест-
вује у утакмици Супер Купа са победником Купа Србије, која ће се 
одиграти пред почетак следеће такмичарске сезоне.
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II - ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ

Члан 5.

У складу са одредбама члана 71. став 2. Статута ФС Србије, 
организацију и вођење такмичења у Супер лиги ФСС је поверио 
Заједници фудбалских клубова Супер лиге Србије (у даљем тексту: 
Заједница), а којим руководи Директор лиге.  

Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем 
терену и дужни су да се придржавају прописа у тој области и да се 
старају о успеху организације утакмице.

Члан 6.

Изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће зна-
чење:

„Економска права“ означавају свако били групно или појединач-
но економско или медија право и могућност која је у вези са Првен-
ством Супер лиге (укључујући без ограничења: сва медијска права, 
маркетиншка права и права на податке)

„Медијска права“ означавају сва права да се произведе, распо-
дели и емитује било у линеарној или на захтев, уживо или одложено 
, у било којој познатој форми трансмисије (аналогно, дигитално, ка-
бловски, сателитски), било где у свету (укључујући без ограничења 
у свакој форми емитовања: телевизијски, радијски, безжично, жич-
но, интернет), аудио-визуална услуга такмичења Првенства Супер 
лиге;
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„Маркетинг права“ означавају сва права на промоцију, оглаша-

вање и тржишни наступ  Првенства Супер лиге и сва права на еко-

номско коришћење свих огласних могућности Првенства Супер лиге  

укључујући, али не искључујући непоменуто као што су: огласне 

поруке-спонзорства, лиценсирање, продаја производа и пласман 

производа, издаваштво, клађење и други познати или у будућности 

ново откривене форме оглашавања и маркетиншког коришћења мо-

гућности првенства Супер лиге; 

„Права на податке“ означавају права на економско искоришћа-

вање статистике, резултата и свих осталих података у вези са Пр-

венством Супер лиге;          

ФСС је искључиви власник економских права на Првенство Су-

пер лиге. 

ФСС је економска права на Првенство Супер лиге пренео на 

Заједницу у складу са са чланом 5. став 1. ових Пропозиција све док 

Заједница обавља поверени посао. Заједница је дужна да се стара 

о свим економским правима као добар домаћин водећи увек рачуна 

да се наведена права на било који начин не злоупотребљавају, огра-

ничавају или укидају.  

У складу са претходним ставом, Заједница има искључиво право 

на искоришћавање медијских права, маркетиншких права и права 

на податке, која права на искоришћавање су клубови дужни да по-

штују све док се такмиче у Првенству Супер лиге.    
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Учествовањем у Првенству Супер лиге клуб је дужан да поштује 
економска права Првенства Супер лиге. Клуб има право на марке-
тиншко искоришћавање својих могућности на начин да не угрожава 
економска права ФСС и Заједнице. Свако коришћење економских 
права на Првенство Супер лиге од стране клуба мора да има прет-
ходну писану сагласност Заједнице и ФСС. 

Члан 7.

Заједница може  да предложи промену назива такмичења за 
Супер лигу, о чему одлуку доноси надлежни орган ФСС.

Заједница у назив такмичења може да укључи  назив главног 
спонзора такмичења Супер лиге или производ на који он укаже, без 
потребе да промени ове пропозиције.

Промене из става 2. овог члана могу се вршити пред почетак 
јесењег, односно пролећног дела такмичења.

Члан 8.

Извршни одбор ФСС је дужан да током првенства, а према ука-
заној потреби, као и на захтев клубова или предлог Директора лиге, 
разматра питања у вези одвијања такмичења и регуларности и да по 
потреби предузима одговарајуће мере.

Извршни одбор ФСС најмање два пута годишње (на крају је-
сењег дела и по завршетку такмичења), разматра извештаје органа 
Заједнице о такмичењу у Супер лиги.
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III - РАСПОРЕД

Члан 9.

Првенство Супер лиге одвија се у складу са Календаром такми-
чења. Календар такмичења доноси Извршни одбор ФСС, а распо-
ред одигравања утакмица доноси Директор лиге.

Такмичење у Супер лиги одржава се у терминима које одреди 
Директор лиге.

Распоред одигравања утакмица утврђује Директор лиге најкас-
није 30 дана пре почетка јесењег, односно пролећног дела такми-
чарске године, према званичном календару ФСС.

Члан 10.

За успостављање распореда такмичења такмичарски бројеви 
клубова бирају се полудиригованим жребом према Бергеровим таб-
лицама.

Уколико у овом такмичењу учествују два клуба из истог места, 
односно из места чија су седишта удаљена до 30 км, приликом жре-
ба, односно извлачења такмичарских бројева, извршиће се такав 
распоред утакмица ових клубова како би се избегло да у истом колу 
ови клубови истовремено буду домаћини.

Уколико у овом такмичењу из истог места учествују три или више 
клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови се раз-
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двајају тако да се обезбеди да у истом колу један буде гост, а други 
домаћин.

У оквиру распореда такмичења, а у циљу коришћења и оних 
термина који по званичном календару ФСС, нису предвиђени за пр-
венствене утакмице, Директор лиге може да одлучи да се и такви 
термини користе за поједина првенствена кола.

Члан 11.

Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу 
УЕФА могу се, на тражење клуба - учесника померити за један дан 
раније, односно дан касније. Уколико се ради о два клуба учесника 
УЕФА такмичења, за одлагање је потребна сагласност другог клуба, 
с тим да је обавеза померања клубу уколико није протекло 72 часа 
од одигравања претходне утакмице, о чему одлуку доноси Директор 
лиге.

У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Ди-
ректор лиге може да донесе одлуку да се једно или више првенстве-
них кола или утакмица које одлучују о пласману у такмичења УЕФА 
или прелазак у нижи ниво такмичења, играју истог дана и да почне 
у исто време, друго полувреме утакмице мора такође да почне у 
исто време. 

Првенствене утакмице које се играју у ноћним терминима, мо-
рају имати јачину осветљења од минимум 1.400 лукса.

Време почетка утакмица за свако коло утврђује Директор лиге.
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IV - НЕОДИГРАВАЊЕ, ПРЕКИД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 12.

У случају више силе (рестрикција електричне енергије и сл.) 
клуб домаћин, који је пријавио ноћну утакмицу, дужан је да одмах по 
наступању више силе, обавести Директора лиге и гостујући клуб .

У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених 
околности, утакмица се може одложити, а одложена утакмица се ће 
се одиграти сутрадан, односно у другом термину који одреди Дирек-
тор лиге.

Ако је утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога 
који се нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак елек-
тричне енергије, пожар, земљотрес, и др.), о чему одлучује судија, 
или је прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова утак-
мица уколико је до прекида дошло пре истека 80% регуларног вре-
мена одређеног за игру, а ако је утакмица прекинута по истеку 80% 
регуларног времена одређеног за игру, регистроваће се постигнутим 
резултатом. 

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

Члан 13.

Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из неоправданих 
разлога пре почетка или за време утакмице, а не ради се о случају 
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„више силе“, па судија одлучи да се утакмица не може играти или 
прекинута наставити, што мора бити констатовано у записнику, утак-
мица се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист 
противника.

Члан 14.

Ако клуб даје четири или више играча у сениорску, олимпијску и 
младу националну селекцију ради одигравања утакмица, онда му се 
на његов захтев мора изменити распоред одигравања првенствених 
утакмица. Уколико је у питању пријатељска утакмица, клуб мора 
пустити играча у складу са правилима ФИФА, или сходно одлуци 
ФСС али због тога не може одлагати утакмице сем када је утакмица 
у званичном међународном календару.

Директор лиге може, пре одигравања првенствених утакмица, 
донети одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих 
разлога који су наступили без кривице клубова учесника (велико 
невреме, епидемије, саобраћајне несреће једне од екипа учесница 
утакмице, немогућност да се спроведу прописане мере безбедности 
за одигравање првенствених утакмица или из других изненадних 
непредвиђених околности).

Члан 15.

Када се утакмица одлаже због изненадне болести играча (трова-
ње, грип и сл), а не због спортских повреда играча, то се може учи-
нити уколико је болесно најмање 7 стандардних играча (играчи који 
су одиграли 70% утакмица). Када Директор лиге добије писмени 
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захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплет-
ном медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, 
дијагноза, мишљење за опоровак тј. дужину боловања и сл.), затра-
жиће од Медицинске комисије ФС Србије да донесе одлуку по овом 
питању а иста Комисија или лекар специјалиста кога она ангажује, 
је дужна да пре доношења одлуке изврши одређене анализе, пре-
глед болесника и сл.

Члан 16.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Директор 
лиге ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном термину, 
под условом да сваки клуб има најмање два слободна дана између 
одигравања две утакмице. 

Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти 
најкасније до завршетка јесењег дела првенства, а одложене утак-
мице пролећног дела првенства пре одигравања последњих кола 
која се на основу одлуке надлежног органа обавезно играју у исто 
време.

Члан 17.

Клуб који не наступи у новом термину утакмице, који одреди Ди-
ректор лиге, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника 
ФСС, а утакмица се региструје по службеној дужности 3:0 (пар-фор-
фе) у корист противника. Одлуку о регистрацији утакмице службе-
ним резултатом 3:0 (пар-форфе) доноси, по службеној дужности 
Директор лиге.
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Ако оба тима неоправдано не дођу на нови термин утакмице 

сносиће последице предвиђене Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 18.

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакми-

це, укључујући и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, 

губи утакмицу са 3:0 (пар-форфе), уколико до прекида његов про-

тивник није постигао бољи резултат, а одлуку доноси по службеној 

дужности Директор лиге.

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на 

судије, нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке су-

дије 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 уколи-

ко до прекида игре није постигнут бољи резултат. 

Члан 19.

Ако Директор лиге 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 обез-

беђењу реда на утакмицама одређеног степена такмичења, надле-

жан 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, на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који 
имају право наступа на дан одигравања поновљене утакмице. На 
поновљеној утакмици немају право наступа играчи којима су под 
аутоматском казном забране играња због изречених опомена (жутих 
картона) и играчи који се налазе под казном суспензије било које 
врсте (црвени картон, временска суспензија итд.). Опомене изрече-
не на прекинутој утакмици се поништавају и не евидентирају, осим 
црвених картона. 

Члан 20.

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инциде-
ната, надлежан дисциплински орган може суспендовати одгова-
рајући тим и забранити му одигравање утакмица на том стадиону 
или подручју за време вођења поступка.

V - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 21.

Такмичење у Супер лиги одвија се у 37 кола и то у две фазе: 
прелиминарна (30 кола) и финална (7 кола).

За сваку одиграну утакмицу у такмичењу добијају се бодови у 
зависности од постигнутог резултата: 3 бода за победу; 1 бод за не-
решени резултат; 0 бодова за изгубљену утакмицу
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a) Прелиминарна фаза

Члан 22.

Сваки клуб игра са осталим клубовима две утакмице, једну као 
домаћин, а другу као гост.

Успостављање табеле врши се према броју освојених бодова.

За успостављање табеле после појединих кола такмичења у то-
ку прелиминарне фазе у случају да исти број бодова постигну два 
или више клубова, примењују се следећи принципи: 

• већа гол разлика између постигнутих и примљених голова;

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

Члан 23.

О редоследу клубова по завршетку прелиминарне фазе одлучују 
следећи принципи: 

У такмичењима за Супер лигу распоред клубова у табели од 1. 
до 16. места после одиграних 30 кола прелиминарне фазе одређује 
се према броју освојених бодова.

У случају да после прелиминарне фазе два или више клубова 
имају исти број бодова, о заузетом месту одлучују:

За два клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између та два клуба,
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• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постиг-
нутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова,

• ако је и даље исто стање - према обавезујући прописима 
УЕФА, да се голови дати у гостима рачунају „двоструко,” – боља гол 
разлика између постигнутих и примљених голова на утакмицама 
између тих клубова,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на 
свим утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ 
после прелиминарне фазе,

• ако је и даље исто стање - жреб који ће извршити директор 
лиге на седници  Извршног одбора Заједнице.

За више од два Клуба:

• број добијених бодова на утакмицама између тих клубова,

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постиг-
нутих 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 утакми-
цама у прелиминарној фази, 

• ако је и даље исто стање – већи број голова постигнутих на 
свим утакмицама у прелиминарној фази,
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• ако је и даље исто стање – боље место на табели „Фер Плеја“ 
после прелиминарне фазе,

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

Члан 24.

После формирања табеле од 1. до 16. места по завршетку пре-
лиминарне фазе, пре почетка финалне фазе клубовима ће бити 
призната половина добијених бодова у прелиминарној фази (на 
пример 48 бодова у прелиминарној фази = 24 бодa пре финалне 
фазе). У случају добијања непарног броја бодова у прелиминарној 
фази, клубовима ће бити призната половина добијених бодова у 
прелиминарној фази са заокружењем на више за 0,5 бодова (на 
пример 49 бодова  у прелиминарној фази = 24,5 бодова + 0,5 бодова 
= 25 бодова пре финалне фазе).

Члан 25.

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

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

• група „Б“  (Плеј аут): клубови од 9.-16. места после прелими-
нарне фазе.
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б) Финална фаза

Члан 26.

Сваки клуб  са осталим клубовима у својој групи игра једну утак-
мицу према следећој шеми, адекватно месту клуба на које се пласи-
рао по завршетку прелиминарне фазе:

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 27.

 Клубовима ће по завршетку финалне фазе сабирањем бити 
признат број бодова добијених у финалној фази као и половина бо-
дова добијених у прелиминарној фази у складу са принципима де-
финисаним у члану 24. 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3СТРАНА 294 ФУДБАЛ, 15.06.2017.

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

Члан 28.

 У случају да после прелиминарне фазе и поделе бодова у скла-
ду са принципима из члана 24. на почетку, у току као и на крају фи-
налне фазе приликом формирања табеле и утврђивање коначне 
табеле два или више клуба имају исти број бодова, о заузетом мес-
ту одлучују:

За два клуба:

• број остварених бодова у прелиминарној фази,

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

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

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

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у целом циклусу такмичења у  Супер лиги,
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• ако је и даље исто стање – већи број постигнутих голова на 
свим утакмицама у целом циклусу такмичења у Супер лиги,

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

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

За више од два клуба:

• број остварених бодова у прелиминарној фази,

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

• ако је једнак број бодова – боља гол разлика између постиг-
нутих и примљених голова на утакмицама између тих клубова оди-
граним у прелиминарној фази,

• ако је једнак број бодова - боља гол разлика између постигну-
тих и примљених голова на свим утакмицама у прелиминарној фази,

• ако је и даље исто стање – боља гол разлика на свим утакми-
цама у целом циклусу такмичења у  Супер лиги,
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• ако је и даље исто стање већи број постигнутих голова на 
свим утакмицама у целом циклусу такмичења у Супер лиги, 

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

• ако је и даље исто стање – извлачење (жреб) које ће изврши-
ти Директор лиге на седници Извршног одбора Заједнице.

Коначну табелу - такмичење верификује Директор лиге, а усваја 
Извршни одбор Заједнице. 

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

лу Првака Србије,  златне медаље (35) и репрезентује Србију у 
такмичењу УЕФА Лига Шампиона.

Клуб који освоји друго место у такмичењу Супер лиге репрезен-
тује Србију у такмичењима УЕФА Лига Европе.

Клуб који освоји треће место у такмичењу Супер лиге репрезен-
тује Србију такмичењима УЕФА Лига Европе.

Клуб који освоји четврто место у такмичењу Супер лиге репре-
зентује Србију у такмичењима УЕФА Лига Европе у ситуацији, када 
је првопласирани, другопласирани или трећепласирани клуб Супер 
лиге истовремени и освајач Куп-а Србије.

Члан 30.

 Клуб стиче право учествовања у међународним такмичењима 
под условом да је добио лиценцу од надлежних органа ФС Србије 



ВАНРЕДНИ БРОЈ  3 СТРАНА 297ФУДБАЛ, 15.06.2017.

складу са одредбама Правилника о лиценцирању клубова Фудбал-
ског савеза Србије за такмичења у организацији УЕФА (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 16/2015).

Уместо клуба који није добио лиценцу, а остварио је спортски 
успех на основу којег је могао да учествује у међународним такми-
чењима, право учешћа стиче следећи најбоље пласирани клуб Су-
пер лиге који је добио лиценцу.

Члан 31.

Клубови, који на крају такмичења у Супер лиги освоје 15. и 16. 
место на табели, прелазе у Прву лигу „Србија“, у којој ће се такми-
чити у наредној сезони.

Клубови који освоје 1. и 2. место у Првој лиги „Србија“ учество-
ваће у следећој сезони у такмичењу Супер лиге под условом да су 
од надлежних органа ФСС добили лиценцу за такмичење у Супер 
лиги.

Уместо клуба који није добио лиценцу, а остварио је спортски 
успех на основу којег је могао да учествује у такмичењу Супер лиге, 
право учешћа стиче следећи најбоље пласирани клуб Прве лиге 
„Србија“, који је добио лиценцу.

Члан 32.

Клуб који пре почетка или током такмичења у Супер лиги одус-
тане од даљег учествовања, у наредном циклусу такмичења биће 
премештен за два ранга нижи степен такмичења или у најнижи сте-
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пен такмичења уз примену одговарајућих одредби из Дисциплинског 
правилника ФСС.

Клуб који у току такмичења за Супер лиге не одигра својом кри-
вицом две планиране утакмице наћи ће се на последњем месту на 
табели или после прелиминарне фазе и/или после финалне фазе, 
аутоматски ће бити елиминисан из Супер лиге и, независно од фи-
нансијских санкција, биће премештен за два ранга нижи степен 
такмичења или у најнижи степен такмичења уз примену одгова-
рајућих Дисциплинских прописа. 

Резултати клуба који је иступио из такмичења у Супер лиги у 
току такмичарске сезоне решаваће се на следећи начин:

• Уколико клуб иступи у току прелиминарне фазе сви постигну-
ти резултати се бришу.

• Уколико клуб иступи у току финалне фазе сви постигнути ре-
зултати у прелиминарној фази остају на снази а сви резултати из 
финалне фазе се бришу.

Члан 33.

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

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

Члан 34.

Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) 
место (места) у Супер лиги због одустајања клуба (клубова), одлуку 
о попуњавању слободног (слободних) места у Супер лиги доноси 
посебном одлуком Извршни одбор ФС Србије, водећи рачуна о ин-
тересима развоја фудбалског спорта у Србији, с тим да поседње-
пласирани клуб због очувања спортског интереса такмичења оба-
везно испада из Супер лиге.

Члан 35.

Заједница на крају сваке сезоне уручује посебна признања за 
остварене спортске резултате и то:

Клуб који освоји  прво место у такмичењу за Супер лиге добија 
пехар који је установила Заједница, који се уручује прваку и који ос-
таје у клубу током једне сезоне. Клуб је обавезан да чува пехар и 
одговоран у случају његовог уништења или оштећења. Клуб мора да 
врати трофеј у неоштећеном стању Заједници  најкасније 14 дана 
пре последњег кола такмичења у Супер лиги.
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Члан 36.

Пехар се клубу-прваку предаје на утакмици по избору клуба, на-
кон усвајања званичне табеле првенства. Изузетно, пехар се може 
предати и пре завршетка такмичарске сезоне - прваку чији је 
пласман известан и пре усвајања коначне табеле. Уколико након 
уручења пехара пре завршетка такмичарске сезоне наступе окол-
ности које утичу на распоред клубова на табели (дисциплинска каз-
на и сл.), клуб коме је пехар уручен дужан је да исти врати одмах по 
захтеву Заједнице.

Клуб који освоји прво место у Супер лиги, има право да поднесе 
захтев Заједници да изради - на терет клуба - копију пехара. На ко-
пији мора да стоји ознака да је у питању реплика.

Поред уручења наведених трофеја уручује се и пехар који остаје 
у трајном власништву шампиона. 

Члан 37.

Најбоље пласираној екипи на табели фер плеја уручује се тро-
феј за фер плеј. 

Најбољем стрелцу Супер лиге уручује се пехар. 

Играчи клуба преузимају трофеј у званичним дресовима.

Клубови су дужни да обезбеде, да играчи и тренери клуба, који 
на крају такмичења освоје наведене награде буду присутни на зва-
ничним свечаностима приликом уручивања награда на месту и у 
време које одреди Заједница.
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VI - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА

Члан 38.

Клубови су дужни да се приликом организације утакмица придр-
жавају важећих фудбалских прописа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједни-
це.

Утакмице организују клубови домаћини. Сваки клуб одлази на 
утакмицу о сопственом трошку.

Члан 39.

Утакмице у такмичењу  Супер лиге могу се играти само на ста-
дионима који имају дозволу од стране надлежних органа ФСС за 
такмичење у Супер лиги. Клуб је у потпуности одговоран за припре-
му стадиона за првенствене утакмице. Клуб, који није испунио ту 
обавезу и чијом кривицом није дошло до одигравања утакмице због 
неусловности стадиона, сноси одговарајуће последице предвиђене 
прописима ФСС и покрива противничком клубу све трошкове везане 
за долазак на неодиграну утакмицу.

Клубови су одговорни за понашање својих играча, представника, 
чланова,  навијача и других лица који имају било коју функцију на 
утакмици са њихове стране.

Члан 40.

За утакмице у такмичењу Супер лиге које су проглашене као 
утакмице тзв. „високог ризика“, обавезно је одржавање састанка на 
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коме ће се разматрати сви организационо-техничка и безбедносна 
питања везана за конкретну утакмицу. 

Састанак се одржава на дан утакмице у преподневним часови-
ма, коме обавезно председава делегат утакмице. Поред представ-
ника оба клуба (обавезно присуство комесара за безбедност), са-
станку присуствују и комесари за безбедност ФСС и Заједнице, 
представници полиције, ватрогасне службе, медицинске службе и 
директор стадиона. 

Основна сврха састанка је да се размене све информације које 
могу бити од користи за успешно организовање утакмице и да уко-
лико постоје одређени проблеми, пронађе начин да се они прева-
зиђу. Нарочиту пажњу треба обратити на стриктну примену одредби 
из прописа који регулишу питања безбедности и сигурности на ста-
диону (Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама и Правилник о безбедности и сигурности на 
фудбалским утакмицама ФСС.

Члан 41.

Клуб домаћин организатор утакмице дужан је да обезбеди да у 
ложама на стадиону а посебно у ВИП ложи дозволи улазак само 
адекватно одевеним лицима и може забранити улазак лицима која 
нису пристојно одевена, као и да понашање присутних лица буде 
културно и у складу са спортским и фер плеј принципима. Клубови 
су одговорни за понашање својих представника у ложама стадиона. 
Свако кршење ове одредбе повлачи дисциплинску одговорност клу-
ба.
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Члан 42.

Сваки клуб мора да закључи полису осигурања о сопственом 
трошку која покрива све опасности везане са учествовањем у такми-
чењима за Супер лиге (осигурање посетилаца и учесника, имовине 
итд.) у складу са законом и прописима ФСС.

Члан 43.

Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је по-
добан за игру. Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми 
тако да буде подобан за одигравање утакмице.

Травната подлога на терену мора да буде квалитетна, а висина 
траве не сме прелазити 30мм и мора бити исте висине на свим де-
ловима терена.

Утакмице са могу играти на теренима са вештачком подлогом, 
под условом да иста одговара ФИФА препорученом  „2 стар“ стан-
дарду, тј. „Квалитативном концепту  ФИФА – Приручник о методама 
тестирања и захтевима за вештачке фудбалске подлоге.

Члан 44.

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

Члан 45.

 По утврђивању термина утакмица домаћини су обавезни да 
неодложно, а најкасније у року 7 (седам) дана пре утакмице доставе 
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супротној страни и администрацији Заједнице информацију о бојама 

дресова, у којима ће њихова екипа да наступи. 

Утакмице морају да се одигравају у термину и у време које одре-

ди Директор лиге изузев термина који произилазе из прописа ФИФА 

и термина који произилазе из прописа УЕФА.

Директор лиге у договору са субјектом који има лиценцу емитера 

ТВ права може да одреди одигравање утакмице другог дана или 

сата.

Директор такмичења може да одреди одигравање утакмице у 

термину са краћом паузом између утакмица приоритетнијих за учес-

нике у УЕФА такмичењима.

Директор лиге може да одреди одигравање утакмица Супер лиге 

у истом термину и у исто време.

Члан 46.

Клубу који одбије да одигра утакмицу термину који је одредио 

Директор лиге или не спроведе све потребне мере за њено одигра-

вање биће умањена накнада коју остварује од Заједнице Супер лиге 

за износ од 1.000.000 динара. Независно од горњег, надлежни орга-

ни ФСС покрећу дисциплински поступак и могу одредити и друге 

казне, предвиђене Дисциплинским правилником ФСС. 
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Члан 47.

 Клубови су дужни да буду на стадиону најкасније 75 минута 
пре почетка утакмице.

Клубови су дужни да се стриктно придржавају сатнице почетка 
утакмице и наставка утакмице после полувремена.

Члан 48.

За време одигравања првенствених утакмица  поред терена у 
заштитним кабинама поред 7 (седам) резервних играча, седе и 6 
(службених лица), од којих један мора бити лекар, и то:

а) лиценцирани представник клуба,

б) лиценцирани тренер;

ц) лиценцирани помоћни тренер (2) у спортској опреми са амбле-
мом свог клуба;

д) лекар клуба

е) физиотерапеут-масер у спортској опреми са видљивим ам-
блемом клуба .

На додатној-техничкој клупи, која мора бити удаљена 5м од клу-
пе за резервне играче, могу бити присутна следећа лица (највише 
5): тренер статистичар, тренер голмана, економ, физиотерапеут и 
кондициони тренер.
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 Пушење, укључујући и електронске цигарете, техничкој зони 
је забрањено и значи кршење ових пропозиција.

Члан 49.

Екипе клубова могу да воде само тренери који имају важећу тре-
нерску лиценцу УЕФА „ПРО“ у складу са посебним прописима ФСС 
о тренерским лиценцама. Нарушавање наведене одредбе повлачи 
примену дисциплинских казни дефинисаних посебним прописима 
ФСС.

Екипе клубова не могу водити тренери који се налазе по било 
каквом казном суспензије изреченом од стране надлежних органа 
ФСС или Заједнице. Суспендовани тренер пре, за време и по завр-
шетку утакмице не сме боравити у рестриктивном простору стади-
она на коме се игра утакмица. Утакмицу може посматрати само са 
трибина, а током утакмице не сме комуницирати са члановима 
стручног штаба свог тима и играчима. Кршење ове одредбе подлеже 
казни у складу са Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 50.

 Пре почетка утакмице након изласка на терен играчи оба ти-
ма поздрављају се са судијама и међусобно, стиском руке после 
завршетка процедуре приказивања тимова. Гостујућа екипа поздра-
вља се најпре са судијама, а после, пролазећи уздуж поздравља се 
са играчима тима домаћина. По завршетку процедуре судије отрча-
вају на своја места.
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Члан 51.

За време утакмице резервни играчи могу да напусте техничку 
зону и да се загревају. На састанку у погодном времену пре почетка 
утакмице, судија са капитенима екипа треба да дефинише на којем 
то месту могу да раде и колико играча једног тима може да се загре-
ва истовремено. У загревању може да учествује само један од тре-
нера, уколико је уписан за записник утакмице. Такође на наведеном 
састанку између судија и капитена утврђују се и боје дресова голма-
на екипа као и остали детаљи.

 Члан 52.

Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да пос-
тупи сагласно Правилима фудбалске игре у погледу припреме тере-
на за игру.

Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, деле-
гата утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то 60 минута 
пре почетка утакмице. Изузетно, преглед може да буде извршен и 
раније.

Члан 53.

 Клуб-домаћин је дужан да предузме све потребне мере за 
обезбеђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за 
време одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања 
утакмице, одговарајућим превозним средством.
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За одржавање реда и безбедности на објекту пре, за време и 
после утакмице одговоран је клуб домаћин. Клуб који организује 
утакмицу обавезан је до створи безбедне услове на стадиону и на 
игралишту.

Члан 54.

 Клуб који организује  утакмицу, осим стварања услова за без-
бедност  на трибинама и на терену стадиона обавезан је нарочито 
да:

• изврши видео надзор стадиона,

• ангажује одговарајући службе за одржавање реда,

• да обезбеди услуге спикера,

• да обезбеди неопходне услове за потребе гледалаца (сани-
тарне чворове, гардеробе, угоститељске пунктове),

• да на стадиону током утакмице обавезно буду истакнуте 
заставе Републике Србије и ФСС,

• обезбеди санитетску и медицинску помоћ и створи услове за 
антидопинг контролу играча,

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

• обезбеди одговарајуће услове за пренос који треба да врше 
субјекти који имају лиценцу главног емитера, укључујући техничко - 
продукцијске услове дефинисане посебним уговором између Зајед-
нице и субјекта који има лиценцу главног емитера,
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• обезбеди издвојени сектор за представнике медија у који могу 
ући само новинари са уредно издатим акредитацијама и омогући им 
коришћење средстава комуникације, у првом реду интернет конек-
цију (бежични или кабловски).

Члан 55.

  Клубови се обавезују да:

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

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

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

Члан 56.

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

Члан 57.

Часовници на стадионима који мере време утакмице могу да се 
користе под условом да се заустављају на 45 и 90 минута.
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Члан 58.

Током утакмице резултати других утакмица могу се приказивати 
на семафору/великом екрану. Симултани пренос утакмице доз-
вољен је на великим екранима – видео семафорима.

Одложени снимци утакмице која је у току, могу се преносити на 
великом екрану унутар стадиона, под условом да клуб домаћин 
обезбеди да такав снимак може емитовати саамо ако је лопта ван 
игре или током паузе између два полувремена, као и да то не укљу-
чује приказе који би могли следеће:

 а) да имају утицај на играње утакмице,

 б) могу се сматрати као контраверзни, уколико могу да ох-
рабре или изазову било какав облик нереда у публици,

 в) да приказују било какав јавни неред, грађанску непослуш-
ност или било какав комерцијални и/или увредљив материјал уну-
тар публике или на терену,

 г) да се сматрају за критику, подривање или штете репутацији, 
ставу или овлашћењу било ког играча, званичника утакмице или 
бијо које треће стране на стадиону (укључујући без ограничења би-
ло које приказе који имају за циљ да наглашавају, директно или ин-
директно, било какав офсајд прекршај, фаул почињен од стране 
играча, потенцијалну грешку званичника утакмице и/или било које 
понашање које у супротности са принципима фер плеја.
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Члан 59.

Клуб-домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама 
обезбеди лекарску службу и кола за хитне лекарске интервенције, 
која морају да буду на стадиону најкасније на 45 минута пре почетка 
утакмице, тј. пре почетка загревања екипа.

Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске 
интервенције нису на стадиону до почетка утакмице, та утакмица се 
неће одиграти, а све последице због неодигравања утакмице сноси 
клуб-домаћин.

Члан 60.

У случају потребе Директор лиге координира са Комесарима за 
безбедност и Делегатом утакмице рад на организацији и реду на 
стадионима.

VII - ЗАПИСНИК

Члан 61.

За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник 
о одиграној утакмици према обрасцу који утврђује ФСС, а који је 
доступан преко веб платформе Заједнице.

Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се 
старају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су 
дужни да потпишу.
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Члан 62. 

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, престав-
ници клубова су дужни да најкасније 60 минута пре почетка утакми-
це, делегату утакмице обавезно ставе на увид: списак лиценцираних 
играча, фудбалске легитимације играча који тога дана наступају на 
утакмици, као и лиценце тренера, лекара, физиотерапеута и пред-
ставника клуба, без којих именована лица не могу бити на клупи.

Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на распола-
гање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди ра-
чунар да се записник укуца у веб платформу Заједнице, као и да 
пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евентуал-
ном саслушању одређених лица.

Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка, Директор 
лиге ће извршити исправку по службеној дужности или на захтев 
заинтересованих страна.

Директор лиге доноси ближе Упутство о попуњавању записника 
утакмице и извештава делегата.

VIII - ИГРАЧИ И ПРАВО НАСТУПА

Члан 63.

Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су 
навршили 17 година живота и који су стекли право наступа на првен-
ственим утакмицама, под условом да су лиценцирани за ту такми-
чарску годину.
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На првенственим утакмицама могу наступати и играчи са навр-
шених 16 година живота, с тим што морају имати одобрење спе-
цијалне лекарске комисије да могу наступати за први тим. Ово пра-
во мора бити потврђено у легитимацији играча издатој од стране 
надлежног органа за регистрацију.

Члан 64.

Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу 
игра са својим најбољим тимом, осим повређених и кажњених игра-
ча.

Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање седам 
играча. 

Ако један тим, за време игре, остане са мање од седам играча, 
судија је дужан да игру прекине. Уколико тим није у могућности да у 
року од пет минута наступи са минималним бројем играча, судија је, 
такође, дужан да трајно прекине утакмицу.

Члан 65.

Да би могли да учествују у такмичењу за Супер лигу играчи мо-
рају да добију дозволу Заједнице односно да клуб за који наступају 
изврши њихово лиценцирање.

Играчи се лиценцирају на начин што се администрацији Заједни-
це достављају А и Б листа лиценцираних играча на формулару који 
прописује Заједница.
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Сваки клуб има право да на А листу лиценцира 25 (двадесет пет) 

играча, током трајања текуће сезоне такмичења у Супер лиги. 

Сваки клуб на Б листу без ограничења у броју, лиценцира играче 

који на дан 01.01. нису навршили 19 година, у календарској години 

у којој почиње такмичарска сезона.

Сваки клуб је одговоран за доставу А и Б листе Заједници које 

потписују овлашћена лица клуба. Сви играчи који се налазе на А и 

Б листама морају бити регистровани у складу са Правилником о 

регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

Клуб сноси све последице према прописима ФСС за играче који 

се налазе на листи А и Б а немају дозволу за играње или наступ из 

других разлога.

Одлуку о дозволи за играча доноси Заједница, а у спорним слу-

чајевима после добијања мишљења одговарајућих тела ФСС за 

сваки конкретан случај.

Члан 66.

 Право наступа имају и страни играчи (играчи који немају зва-

нично држављанство Републике Србије) и то у сезони 2017/2018 

четворица страних играча, по клубу на једној утакмици који се уносе 

у записник-протокол.
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Члан 67.

Ако је на листи А већ пријављено 25 играча за такмичења у Су-
пер лиги онда је могуће уместо појединих играча лиценцирати новог 
играча у случајевима како следи: 

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

• случај прекида уговора са играчем и исписивање играча из 
чланства клуба.

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

Члан 68.

Играчи који учествују у такмичењу Супер лиге морају да прођу 
лекарски преглед ради утврђивања способности за игру и морају 
бити оглашени за способне. Клуб је дужан да приликом доставе А и 
Б листе за лиценцирање Заједници такође достави потврду у извр-
шеном лекарском прегледу за играче који се налазе на наведеним 
листама оверену од стране медицинске установе и лекара који је 
извршио преглед. 
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Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, од-
носно 4 (четири) месеца за играче млађе од 17 година.

Лекарски преглед мора бити унесен и у легитимацију играча. 
Изузетно, извршени лекарски преглед играча може да се докаже и 
потврдом која је издата на основу званичног регистра о извршеном 
лекарском прегледу.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио 
лекарски преглед у одређеном временском року, или коме је од 
стране лекара забрањено играње, или се налази на боловању, као 
и играч коме лекарски преглед није убележен у легитимацију или 
Заједници и делегату утакмице није стављена на увид званична по-
тврда о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на јавној 
утакмици и делегат утакмице ће таквом играчу забранити наступ 
сагласно члану 45. Правилника о фудбалским такмичењима.

Члан 69.

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који 
се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском 
казном због добијених јавних опомена.

Клубови који учествују у Супер лиги имају право да замене три 
играча током целог периода трајања утакмице. Свака промена игра-
ча може да се изврши само једанпут у току утакмице, по претходном 
пријављивању замене судији и обављању формалности везаних са 
уписивање у записник имена и презимена нових играча који су ушли 
у игру.
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IX – ОПОМЕНЕ

Члан 70.

Играч, који на утакмицама Супер лиге добије опомену (жути кар-
тон) аутоматски ће без права бирања бити кажњен:

• после четврте опомене - забрана играња на 1 утакмици,

• после осме опомене - забрана играње на 1 утакмици,

• после сваке наредне друге опомене (десете, дванаесте итд.) 
- забрана играње на 1 утакмици.

Ако током једне утакмице Супер лиге најмање пет играча једне 
екипе клуба добије опомене (жути картон) или буду искључени из 
игре (црвени картон), клуб ће бити аутоматски кажњен финансијском 
казном у складу са Дисциплинским правилником ФСС.

Опомене се посебно рачунају у такмичењу за Супер лигу а по-
себно за друге такмичарске лиге и Куп Србије.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону. 

Члан 71.

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

Члан 72.

Аутоматска забрана играња са последње првенствене утакмице 
из претходне такмичарске сезоне због добијених опомена (жутих 
картона) не преноси се у наредну такмичарску сезону, сем евентуал-
них суспензија изречених од стране надлежних органа и казни за-
брана играња (црвени картони).

Члан 73.

Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде ис-
кључен због добијања друге опомене, играч се дисциплински 
кажњава због искључења, а  опомене се не евидентирају. 

Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп 
утакмице играч није издржао ако је његов тим утакмицу предао без 
борбе (парфорфе), као и ако није наступио на утакмици која је пре-
кинута пре истека најмање 80% времена које је Правилником о 
фудбалским такмичењима предвиђено за ту утакмицу. 

Играч тима који је добио утакмицу без борбе (парфорфе) или је 
утакмица поништена и одређено њено поновно одигравање, издр-
жао је аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп 
утакмице.
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Члан 74.

Сваки клуб је у потпуности одговоран за права својих играча на 
игру као и за евиденцију жутих и црвених картона.

Финансијске дисциплинске казне због жутих и црвених картона 
одбијају се преко Заједнице компензацијом од средстава која припа-
дају клубовима.

X -  ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ

Члан 75.

За сваку првенствену утакмицу Директор лиге одређује делегата 
који заступа руководство ФСС и има врховни надзор на утакмици, 
оцењује укупну организацију утакмице, рад свих службених лица и 
одлучује о спровођењу мера за несеметано одигравање утакмице.

Делегат је дужан да дође на стадион на коме се одиграва утак-
мица 90 минута пре почетка утакмице, а за утакмице високог ризика 
120 минута пре почетка утакмице.

Члан 76.

Клуб домаћин је дужан да делегату обезбеди најбоље место у 
ВИП ложи или кабини поред терена одакле ће делегат посматрати 
утакмицу.
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Члан 77.

Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини 
одмах по завршеној утакмици у присуству овлашћених представни-
ка клубова.

Делегат је такође дужан да попуни образац фер-плеја.

Записник са утакмице делегат доставља одмах после утакмице, 
а свој извештај у два примерка доставља Директору лиге најкасније 
у року од 48 часова након одигране утакмице.

Уколико је потребно, Директор лиге може да затражи додатне 
писмене извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће оба-
вити 4. (четврти) судија утакмице.

Члан 78.

Извршни одбор ФСС доноси Упутство о дужностима и правима 
делегата.

XI – СУДИЈЕ

Члан 79.

За све утакмице, судије одређује Судијска комисија ФСС.

Судија је обавезан да дође на стадион 90 минута пре почетка 
утакмице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим служ-
беним лицима на утакмици.
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Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на 

листи судија за суђење утакмица Супер лиге или судије које одреди 

Судијска комисија ФСС.

Члан 80.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на утакмицу 

у одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити први 

додатни судија, а његову дужност преузима четврти судија.

Ако на утакмицу дође судија а не дође један од помоћника, 

четврти или додатни судија ће обавити дужност помоћног судије.

Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли 

или наступе други разлози због којих не може да настави суђење, 

дужност судије преузима први додатни судија.

Члан 81.

Судија заједно са делегатом и другим службеним лицима врши 

преглед терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних при-

медби захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.

Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје 

примедбе и да записник овери својим потписом.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај 

о опоменутим и искљученим играчима и да тај извештај овери пот-

писом.
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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 завр-
шетку утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице 
дођу до делегата ради саслушања.

Члан 82.

Да ли је терен погодан за игру због невремена или због нечег 
другог што спада у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен 
да води утакмицу.

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу до-
нету одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичар-
ском органу одмах по доношењу такве одлуке.

XII - ЖАЛБЕ

Члан 83.

Жалбе на утакмице подносе се Директору лиге, који их решава у 
првом степену.

Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) 
дана од дана одигравања утакмице, са образложењем у два при-
мерка, доказом о уплаћеној такси, и свим потребним доказима.

Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се 
у скраћеном року од 24 часа од дана одигравања утакмице.
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Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 84.

Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФСС. Свака изме-
на такси биће објављена у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

На време недостављене жалбе, необразложене, нетаксиране 
или недовољно таксиране жалбе, неће се узимати у поступак, већ 
ће бити одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим 
резултатом.

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум по-
штанског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно 
доказа о непосредној предаји жалбе.

Члан 85.

Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 8 
дана од дана пријема жалбе, односно 3 дана за скраћени поступак.

Члан 86.

Жалба на одлуку Директора лиге подноси се Комисији за жалбе 
којој је Извршни одбор ФСС поверио ове послове (у даљем тексту: 
другостепени такмичарски орган).

Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.
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Изузетно за утакмице последња два кола, рок за улагање жалби 
се скраћује и то у првом степену на 24 часа по одиграној утакмици и 
другом степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.

Другостепени огран дужан је да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема жалбе донесе другостепену одлуку.

У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року о 3 
(три) дана сматраће се да жалба није усвојена, а подносилац жалбе 
има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Пра-
вилника ФСС.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана по истеку рока из 
претходног става овог члана. 

Остале одредбе о жалбама које нису предвиђене овим Пропози-
цијама решавају се према Правилнику о такмичењу.

XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 87.

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за ре-
гистрацију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), 
утакмица се региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Директор лиге, најкасније у року 
од 30 (тридесет) дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, од-
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носно до извршења те одлуке. Једном регистрована утакмица не 
може бити поништена од стране Директора лиге, ако је одлука 
постала правоснажна или је у другом степену донета одлука која је 
коначна, изузев у поступку по чл. од 67. до 71. Правилника о фудбал-
ским такмичењима.

XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 88.

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови 
играчи, функционери, судије, стручни и технички руководиоци у 
овом такмичењу, одлучује Дисциплинска комисија ФСС. 

XV - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

Приходе са првенствених утакмица Супер лиге убирају клубови-
домаћини.

У случају одигравања нове првенствене утакмице, укупан при-
ход са те утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова 
гостујуће екипе, судија и делегата дели се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу 
подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног ста-
ва, клубови заједнички сносе дефицит.
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Члан 90.

На свим  утакмицама Супер лиге продају се улазнице које самос-
тално штампају клубови сходно условима према којим су добили 
сертификат и лиценцу (укупан број гледалаца, нумерисање места, 
одвојена трибина-сектор за гостујуће навијаче). 

Клуб домаћин је дужан да за навијаче гостујућег тима обезбеди 
минимум 5% од укупног капацитета стадиона у посебном сектору.

Цене улазница морају бити исте за навијаче домаћег и гостујућег 
тима. Уколико је улаз на стадион бесплатан односи се и на гостујуће 
навијаче.

Уколико клуб домаћин одлучи да дозволи гледаоцима бесплатан 
улазак на стадион за поједину утакмицу, у том случају и даље 
постоји обавеза штампања улазница са свим неопходним подацима 
које улазнице уобичајено садрже и преузимања истих на благајнама 
стадиона.

Непоштовање одредби наведених у овом члану повлачи дис-
циплинску одговорност клуба домаћина као организатора утакмице.

Члан 91.

Све првенствене утакмице Супер лиге подлежу обавезном 
плаћању следећих доприноса и трошкова које се врши преко Зајед-
нице:

• судијама - путне трошкове, боравак и надокнаду трошкова 
суђења коју одређује Извршни одбор ФС Србије.
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• делегату утакмице, специјалном контролору за безбедност 
такође преко Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије. 

Сви доприноси и трошкови из ових Пропозиција плаћају се су-
дијама, делегату и специјалном контролору за безбедност након 
достављања комплетне финансијске документације Заједници.

XVI - ТВ ПРЕНОСИ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 92.

Утакмице у такмичењу клубова Супер лиге могу се директно (не-
посредно) преносити путем телевизије на основу уговора Заједнице, 
спонзора и телевизије.

Директор лиге усклађује и прави распоред ТВ преноса у догово-
ру са субјектом који има лиценцу главног емитера.

Права спонзора такмичења у Супер лиги, права Заједнице као и 
права и обавезе клубова у области маркетинга дефинишу се посеб-
ним уговорима и одлукама Извршног одбора Заједнице.

Права субјеката овлашћених да врше пренос утакмица Супер 
лиге, стандардне принципе којима се регулише рад медија на стади-
онима као и техничко-продукцијске услове неопходне за обављање 
преноса од стране субјеката који имају лиценцу главног емитера за 
време такмичења у Супер лиги дефинишу се посебним документи-
ма закљученим између Заједнице и субјеката овлашћених да врше 
пренос.
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Остали субјекти који немају права на ТВ пренос нису овлашћени 
да врше било какве телевизијске преносе или да региструју или ре-
продукују снимке са утакмица Супер лиге без добијања сагласности 
Заједнице.

Клубови који учествују на такмичењима Супер лиге обавезни су 
да доставе одређен број карата спонзорима такмичења  Супер лиге 
сходно договору из уговора које је у име клубова потписала Заједни-
ца.

XVII – МЕДИЈИ

Члан 93.

Представник Заједнице или главног емитера у договору са орга-
низатором утакмице може да одреди место за давање кратких изја-
ва на самом терену за игру. Такве изјаве могу да се дају на одређе-
ном за то месту пре утакмице, по завршетку првог полувремена као 
и по завршетку утакмице. 

Ниједан представник медија не може да уђе на терен пре, у току 
и после  утакмице, изузев оператера са ручним камерама за сни-
мање оба тима пред почетак утакмице и до два оператера са каме-
рама после утакмице. Није дозвољена присуство камера у тунелима 
и свлачионицама играча, изузев субјеката који за то имају дозволу 
Заједнице.

Само одређени број фоторепортера, оператера камера и екипе 
телевизијске продукције може да ради у зони између терена и места 
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за гледаоце – при том сви морају да имају ознаке у складу са ин-
струкцијама Заједнице као и акредитацију за приступ терену.

Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве 
бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно 
носе са предње и задње стране преко одела за време утакмице.

Приликом давања изјава на местима које је одредила Заједница 
као и приликом конференције за штампу у позадини увек морају да 
се виде искључиво спонзорски панои.

Члан 94.

Најкасније 20 минута по завршетку утакмице одржава се конфе-
ренција за штампу. Главни тренери и најмање по један од играча 
сваког тима обавезни су да учествују на конференцији. Домаћин 
утакмице одговоран је за адекватно припремање техничке инфра-
структуре неопходне за обављање конференције за штампу.

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

Члан 95.

Акредитације за новинаре као и сниматеље на утакмици издаје 
клуб домаћин. Заједница је такође овлашћена да врши акредитацију 
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представника медија за целу сезону у складу са посебно потписа-
ним споразумима са удружењима новинара.

Клуб домаћин утакмице је дужан да обезбеди и строго контроли-
ше улазак и присуство у новинарским ложеама само акредитованим 
новинарима. Свако присуство лица која нису акредитована повлачи 
дисциплинску одговорност клуба домаћина.

Члан 96.

Ниједан представник штампе или радија није овлашћен да се 
задржава у зони између терена за игру и трибина на стадиону. Огра-
ничен и адекватно обележен број фоторепортера као и ТВ екипе 
може да буде на терену, али само и искључиво у зони коју је за то 
одредила Заједница или клуб домаћин утакмице. 

Ниједно лице које се налази на поред терена за игру не може да 
заклања било које рекламне материјале, а посебно не може да се 
налази испред првог реда реклама. 

Фоторепортери могу да промене место само током прекида утак-
мице.

Члан 97.

Акредитације за интернет редакције могу да буду одобрене само 
под условом, да представници тих редакције не приказују уживо 
звучне материјале и/или визуалне (ово се такође односи на конфе-
ренцију за штампу као и на давање изјава у микс зони), што значи 
да се они ограничавају искључиво на текстуалну верзију. 
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Снимци које ураде акредитовани фотографи и сниматељи, могу 
да се објаве на интернет страницама само као непокретне слике, 
нигде као филм или као интернет видео стриминг.

Заједница и клуб домаћин су овлашћени да контролишу при-
суство представника медија на стадиону за време утакмице и забра-
ниће улазак неакредитованом телевизијском, радио или интернет 
репортеру, а такође и неовлашћеним телевизијским и радио стани-
цама и другим неакредитованим представницима медија.

Члан 98.

Представници медија дужни су да се понашају на следећи на-
чин::

• размештај опреме и представника медија на терену за игру 
мора да буде такав да не угрожава безбедност играча и судија. Ка-
мере треба да буду удаљене 4 метра од бочне линије иза рекламних 
трака. На игралишту не могу да се налазе камере, каблови и теле-
визијска екипа;

• представници медија и њихова опрема не могу ни у ком слу-
чају да ометају видљивост и могућност кретања судија играча и 
тренера;

• представници медија не треба ни на који начин да смањују 
видљивост гледалаца. Телевизијске камере и апарати не треба да 
снимају гледаоце  на начин који би их иритирао;
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• медији морају да респектују потребе играча и тренера. Изјаве 
могу да се узимају само у за то одређеним зонама;

• сви представници медија морају да респектују потребе пред-
ставника других редакција;

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

У случају кршења одредби из става 1. овог члана од стране поје-
диних представника медиј, Заједница може донети одлуку о одузи-
мању акредитације.

XVIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99.

Утакмице у такмичењу  Супер лиге  могу се играти на стадиони-
ма који у свему одговарају Правилима фудбалске игре и који ис-
пуњавају инфраструктурне критеријуме из Правилника о лиценци-
рању клубова за такмичење у Супер Лиги.

Уколико у току такмичења наступе околности због којих клуб не 
може играти утакмице на свом стадиону, може уз писмену дозволу 
Директора лиге своје утакмице као домаћин играти на стадиону који 
испуњава критеријуме из предходног става.
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Члан 100.

Свака првенствена утакмица Супер лиге обавезно се игра са 

лоптом, која у свему мора да одговара прописима Правила фудбал-

ске игре, а за коју се определи Заједница. У случају да се утакмица 

игра на терену који је покривен снегом, лопта мора да буде у другој 

боји изузев беле.

Члан 101.

Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба-домаћина 

коју овај мора да пријави такмичарском органу.

Клубови су обавезни да припреме по два комплета дресова 

(главни и резервни) за сваку утакмицу. 

Клуб-домаћин је дужан да наступи на утакмици у основној боји 

дресова.

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од оста-

лих играча и судије.

Клуб може наступити само у опреми коју је пријавио пре почетка 

такмичења или у комбинацији боја опреме коју је пријавио.

Клубови који се такмиче у Супер лиги дужни су да Директору 

лиге доставе боје дресова (две играчке и две голманске гарнитуре), 

најкасније на 20 дана пре почетка такмичења.
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Члан 102.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају 

да имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - 

контрастне у односу на боју дреса, прописане величине (35 x 25 цм), 

дебљине линије 5 цм, и исте бројеве величине 10-15 цм на доњем 

делу једне ногавице гаћица. Бројеви на дресовима и гаћицама мо-

рају се слагати са бројевима у записнику утакмице. Изнад бројева 

на дресовима могу се исписати се презимена играча словима мак-

сималне величине 7,5 цм и на рукаву дреса амблем лиге.  

Такође екипе могу носити на предњој страни дреса лого спонзо-

ра као и на полеђини испод броја.

Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (апли-

цирани) на посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на 

дрес.

Члан 103.

Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Супер лиги доста-

ве у термину и формату који захтева Заједница фотографије свих 

званичних комплета дресова (мајице, шортсеви, штуцне, укључујући 

и дрес голмана).

Клубови су дужни да пре почетка такмичења у Супер лиги у тер-

мину који одреди Заједница доставе слике и статистичке податке о 

својим играчима и тренерима, информације о историји клуба као и 
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слике стадиона који користи клуб, а такође и друге информације које 

захтева Заједница за промотивне сврхе.

Члан 104.

 Клубови који учествују у такмичењу су  обавезни су да обез-

беде довољан број најбољих места за:

• званичне представнике организатора такмичења, према за-

хтеву Заједнице,

• званичне представнике ФСС (посматрач суђења/делегат на 

утакмици), којима треба да обезбеде најбоље могуће услове за оба-

вљање дужности на утакмици,

• званичне представнике гостујућег клуба (најмање 10 места у 

ВИП ложи).

• да доставе пре почетка сваке такмичарске фазе 5 (пет) про-

пусница и/или идентификатора за званичне представнике организа-

тора такмичења што им омогућава кретање по свим зонама стади-

она клуба - организатора утакмице.

Члан 105.

Заливање терена мора бити завршено 60 минута пре почетка 

утакмице. Заливање терена пре почетка саме утакмице (10 до 15 

минута) и у полувремену може се обавити али само уз сагласност 

судије и оба тима.
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XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.

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

Члан 107.

Ове Пропозиције такмичења за првенство Супер лиге Србије у 
фудбалу ступају на снагу даном објављивања у Службеном листу 
ФСС „Фудбал“.
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