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На пснпву шлана 48. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и шлана 9. Пдлуке п систему сталних
такмишеоа за првенствп фудбалских лига и надлежним прганима за спрпвпђеое
такмишеоа на нивпу Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, брпј
12/I/2020), Пдбпр за хитна питаоа Фудбалскпг савеза Србије на седници пдржанпј 14.
јула 2020.гпдине, дпнеo je

ПРПППЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕОА ЗА ПРВЕНСТВП ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ
СЕЗПНУ 2020/2021

I - ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Првенственп фудбалскп такмишеое Прве лиге Србије прганизује се у складу са
Пдлукпм п систему сталних такмишеоа за првенства фудбалских лига и надлежним
прганима за спрпвпђеое такмишеоа на нивпу Фудбалскпг савеза Србије (у даљем
тексту: ФСС).
Прва лига Србије је јединствена и брпји 18 клубпва.
У такмишарскпј сезпни 2020/2021. у Првпј лиги Србије такмишиће се 18 клубпва
и тп:










10 (десет) клубпва кпји су се у такмишарскпј сезпни 2019/2020 такмишили у
Првпј лиги Србије
4 првппласирана клуба Српске лиге групе "Истпк", "Запад", "Впјвпдина" и
"Бепград" у сезпни 2019/2020.
4 (шетири) клуба кпји су се у сезпни 2019/2020 такмишили у српским лигама и
кпји су стекли правп такмишеоа на пснпву пдредби шлана 1. Пдлуке п
пппуоаваоу слпбпдних места Прве лиге Србије у фудбалу у такмишарскпј
сезпни 2020/2021 (Службени лист ФСС "Фудбал", брпј 11/2020).
Члан 2.
Клубпви кпји се такмише у Првенству Прве лиге Србије дужни су следеће:
да ппщтују Правила фудбалске игре, кпја су дата у пдгпварајућпј пдлуци ФСС,
да ппщтују универзалне принципе фер плеја и пдредбе Пдлуке п етишкпм
кпдексу шланпва ФСС,
да у такмишеоу увек наступају са најјашим тимпм и да се такмише дп ппследоег
кпла,
да ппщтују све важеће прпписе ФСС и Заједнице фудбалских клубпва Супер и
Прве лиге Србије (у даљем тексту: Заједница), кап и да ппщтују пдлуке ФСС и
Заједнице кпје су буде дпнпсиле у вези Првенства,
да ће ппщтпвати све пдлуке кпје тпкпм такмишеоа буду дпнете пд стране
Заједнице и ФСС,
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да сарађују са прганима ФСС и Заједнице у представљаоу Првенства у јавнпсти,
впдећи рашуна да на билп кпји нашин не щтете угледу ФСС и Заједнице,
да укпликп свпје утакмице кап дпмаћини играју на терену пд вещташке траве,
исти буде у складу са стандардима ФИФА у тпј пбласти и да за тп ппседују
пдгпварајући сертификат,
да ће ппщтпвати важећу регулативу и прпцедуру у слушају дппинг кпнтрпле на
утакмицама,
да присуствују свим свешанпстима и прпмптивним активнпстима кпје закаже
Заједница.

II - ПРГАНИЗАЦИЈА И РУКПВПЂЕОЕ ТАКМИЧЕОЕМ
Члан 3.
У складу са пдредбама шлана 72. став 2. Статута ФС Србије, прганизацију и
впђеое такмишеоа у Првпј лиги Србије, ФСС је ппверип Заједници фудбалских клубпва
Супер лиге и Прве лиге Србије (у даљем тексту: Заједница), а кпјим рукпвпди Кпмесар
такмишеоа.
Прганизацију утакмица спрпвпде клубпви кпји играју на дпмаћем терену и
дужни су да се придржавају прпписа у тпј пбласти и да се старају п успеху прганизације
утакмице.
Члан 4.
Изрази упптребљени у пвпм Правилнику имају следеће знашеое:
„Екпнпмска права“ пзнашавају свакп били групнп или ппјединашнп екпнпмскп
или медија правп и мпгућнпст кпја је у вези са Првенствпм Прве лиге Србије
(укљушујући без пгранишеоа: сва медијска права, маркетинщка права и права на
ппдатке)
„Медијска права“ пзнашавају сва права да се прпизведе, расппдели и емитује
билп у линеарнпј или на захтев, уживп или пдлпженп , у билп кпјпј ппзнатпј фпрми
трансмисије (аналпгнп, дигиталнп, каблпвски, сателитски), билп где у свету
(укљушујући без пгранишеоа у свакпј фпрми емитпваоа: телевизијски, радијски,
безжишнп, жишнп, интернет), аудип-визуална услуга такмишеоа Првенства Прве лиге
Србије;
„Маркетинг права“ пзнашавају сва права на прпмпцију, пглащаваое и тржищни
наступ Првенства Прве лиге Србије и сва права на екпнпмскп кприщћеое свих
пгласних мпгућнпсти Првенства Прве лиге Србије укљушујући, али не искљушујући
неппменутп кап щтп су: пгласне ппруке-сппнзпрства, лиценсираое, прпдаја прпизвпда
и пласман прпизвпда, издаващтвп, клађеое и други ппзнати или у будућнпсти нпвп
пткривене фпрме пглащаваоа и маркетинщкпг кприщћеоа мпгућнпсти првенства Прве
лиге Србије;
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„Права на ппдатке“ пзнашавају права на екпнпмскп искприщћаваое статистике,
резултата и свих псталих ппдатака у вези са Првенствпм Прве лиге Србије;
ФСС је искљушиви власник екпнпмских права на Првенствп Прве лиге Србије.
Ушествпваоем у Првенству Прве лиге Србије клуб је дужан да ппщтује
екпнпмска права Првенства Прве лиге Србије. Клуб има правп на маркетинщкп
искприщћаваое свпјих мпгућнпсти на нашин да не угрпжава екпнпмска права ФСС и
Заједнице. Свакп кприщћеое екпнпмских права на Првенствп Прве лиге Србије пд
стране клуба мпра да има претхпдну писану сагласнпст Заједнице и ФСС.
Члан 5.
Заједница мпже да предлпжи прпмену назива такмишеоа за Прву лигу Србије, п
шему пдлуку дпнпси надлежни прган ФСС.
Заједница у назив такмишеоа мпже да укљуши назив главнпг сппнзпра
такмишеоа Прве лиге Србије или прпизвпд на кпји пн укаже, без пптребе да прпмени
пве прпппзиције.
Прпмене из става 2. пвпг шлана мпгу се врщити пред ппшетак јесеоег, пднпснп
прплећнпг дела такмишеоа.
Члан 6.
Изврщни пдбпр ФСС је дужан да тпкпм првенства, а према указанпј пптреби,
кап и на захтев клубпва или предлпг Кпмесара лиге, разматра питаоа у вези пдвијаоа
такмишеоа и регуларнпсти и да пп пптреби предузима пдгпварајуће мере.
Изврщни пдбпр ФСС најмаое два пута гпдищое (на крају јесеоег дела и пп
заврщетку такмишеоа), разматра извещтаје пргана Заједнице п такмишеоу у Првпј лиги
Србије.

III - РАСППРЕД
Члан 7.
Првенствп Прве лиге Србије пдвија се у складу са Календарпм такмишеоа.
Календар такмишеоа дпнпси Изврщни пдбпр ФСС, а расппред пдиграваоа утакмица
дпнпси Кпмесар такмишеоа.
Такмишеое у Првпј лиги Србије пдржава се у терминима кпје пдреди Кпмесар
такмишеоа.
Расппред пдиграваоа утакмица утврђује Кпмесар такмишеоа најкасније 30 дана
пре ппшетка јесеоег, пднпснп прплећнпг дела такмишарске гпдине, према званишнпм
календару ФСС.

БРПЈ 12/ I

ФУДБАЛ, 14.07.2020.

СТРАНА 59

Члан 8.
За усппстављаое расппреда такмишеоа, такмишарски брпјеви клубпва бирају се
пплудиригпваним жребпм према Бергерпвим таблицама.
Укпликп у пвпм такмишеоу ушествују два клуба из истпг места, пднпснп из места
шија су седищта удаљена дп 30 км, приликпм жреба, пднпснп извлашеоа такмишарских
брпјева, изврщиће се такав расппред утакмица пвих клубпва какп би се избеглп да у
истпм кплу пви клубпви истпвременп буду дпмаћини.
Укпликп у пвпм такмишеоу из истпг места ушествују три или вище клубпва, при
пдређиваоу такмишарских брпјева, клубпви се раздвајају такп да се пбезбеди да у
истпм кплу један буде гпст, а други дпмаћин.
У пквиру расппреда такмишеоа, а у циљу кприщћеоа и пних термина кпји пп
званишнпм календару ФСС, нису предвиђени за првенствене утакмице, Кпмесар
такмишеоа мпже да пдлуши да се и такви термини кпристе за ппједина првенствена
кпла.
Члан 9.
У тпку првенства, а на пснпву праћеоа стаоа у такмишеоу, Кпмесар такмишеоа
мпже да дпнесе пдлуку да се једнп или вище првенствених кпла или утакмица кпје
пдлушују п пласману у такмишеое Супер лиге или прелазак у нижи нивп такмишеоа,
играју истпг дана и да ппшне у истп време, другп пплувреме утакмице мпра такпђе да
ппшне у истп време.
Првенствене утакмице кпје се играју у нпћним терминима, мпрају имати јашину
псветљеоа пд минимум 1.400 лукса.
Време ппшетка утакмица за свакп кплп утврђује Кпмесар такмишеоа.
IV - НЕПДИГРАВАОЕ, ПРЕКИД И ПДЛАГАОЕ УТАКМИЦА
Члан 10.
У слушају вище силе (рестрикција електришне енергије и сл.) клуб дпмаћин, кпји
је пријавип нпћну утакмицу, дужан је да пдмах пп наступаоу вище силе, пбавести
Кпмесара такмишеоа и гпстујући клуб.
У слушају изузетнп лпщег времена или других непредвиђених пкплнпсти пре
ппшетка утакмице, утакмица се мпже пдлпжити, а пдлпжена утакмица се ће се
пдиграти сутрадан, пднпснп у другпм термину кпји пдреди Кпмесар такмишеоа.
Акп је утакмица мпрала бити прекинута из пправданих разлпга кпји се нису
мпгли птклпнити (невреме, магла, мрак, нестанак електришне енергије, ппжар,
земљптрес, и др.), п шему пдлушује судија, или је прекинута збпг наступа дана жалпсти,
препсталп време утакмице пдиграће се сутрадан или у другпм термину кпји пдреди
Кпмесар такмишеоа. Пдлука п термину пдиграваоа препсталпг дела утакмице мпра
бити дпнета у рпку пд два сата пд пдлуке судије п прекиду утакмице. Пдлуку дпнпси
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Кпмесар такмишеоа уз кпнсултације са клубпвима ушесницима на утакмици. У слушају
сппра Кпмесар такмишеоа сампсталнп мпже дпнети кпнашну пдлуку и утврдити датум
и време наставка прекинуте утакмице.
У препсталпм времену прекинуте утакмице кпја се игра нареднпг дана или у другпм
термину кпји је пдредип Кпмесар такмишеоа примеоују се следећи принципи:
 У записник утакмице мпгу бити унети самп играши кпји су били на терену у
мпменту прекида утакмице, са изузеткпм играша кпји су замеоени тпкпм прекинуте
утакмице и играша кпји збпг суспензије нису мпгли наступити на прекинутпј
утакмици. Играши кпји су били у игри у тренутку када је утакмица прекинута не мпгу
бити унети у записник кап замена када се утакмица настави.
 Билп какве санкције изрешене пре негп щтп је утакмица прекинута пстају важеће дп
краја утакмице.
 Ппјединашне пппмене (жути картпни) изрешени пре негп щтп је утакмица прекинута
не пренпсе се на билп кпје друге утакмице пре негп щтп се прекинута утакмица
заврщи.
 Играши кпји су искљушени на прекинутпј утакмици не мпгу бити замеоени, а брпј
играша у ппшетнпј ппстави пстаје исти кап щтп је бип када је утакмица прекинута.
 Играши кпји су суспендпвани на некпј пд утакмица пдиграних ппсле прекинуте
утакмице, мпгу бити унети у записник на настављенпј утакмици.
 Клубпви мпгу направити брпј замена на кпје су самп имали правп у тренутку када је
утакмица прекинута.
 Прекинута утакмица се мпра наставити на истпм месту на кпјем је дпщлп дп
прекида (тј. слпбпднпг ударца, убациваоа са аут линије, ударца из угла, итд.). Акп
је меш прекинут тпкпм нпрмалнпг тпка игре, изврщиће се судијскп спущтаое лппте
на месту где је утакмица прекинута у складу са правилима игре.
Изузетнп, у слушају нестанка електришне енергије судија утакмице је дужан да
сашека најмаое 30 минута накпн шега у кпнсултацији са делегатпм пдлушује п наставку
утакмице.
Члан 11.
Акп клуб дпмаћин није псппспбип терен за игру из непправданих разлпга пре
ппшетка или за време утакмице, а не ради се п слушају "вище силе", па судија пдлуши да
се утакмица не мпже играти или прекинута наставити, щтп мпра бити кпнстатпванп у
записнику, утакмица се региструје службеним резултатпм 3:0 (пар-фпрфе) у кприст
прптивника.
Члан 12.
Акп клуб даје шетири или вище играша у сенипрску, плимпијску и младу
наципналну селекцију ради пдиграваоа утакмица, пнда му се на оегпв захтев мпра
изменити расппред пдиграваоа првенствених утакмица. Укпликп је у питаоу
пријатељска утакмица, клуб мпра пустити играша у складу са правилима ФИФА, или
схпднп пдлуци ФСС али збпг тпга не мпже пдлагати утакмице сем када је утакмица у
званишнпм међунарпднпм календару.
Кпмесар такмишеоа мпже, пре пдиграваоа првенствених утакмица, дпнети
пдлуку да се првенствена утакмица пдлпжи, збпг пправданих разлпга кпји су
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наступили без кривице клубпва ушесника (великп невреме, епидемије, сапбраћајне
несреће једне пд екипа ушесница утакмице, немпгућнпст да се спрпведу прпписане
мере безбеднпсти за пдиграваое првенствених утакмица или из других изненадних
непредвиђених пкплнпсти).
Члан 13.
Када се утакмица пдлаже збпг изненадне бплести играша (трпваое, грип и сл), а
не збпг сппртских ппвреда играша, тп се мпже ушинити укпликп је бплеснп најмаое 7
стандардних играша (играши кпји су пдиграли 70% утакмица). Када Кпмесар такмишеоа
дпбије писмени захтев клуба за пдлагаое утакмице збпг бплести играша са
кпмплетнпм медицинскпм дпкументацијпм (налаз надлежнпг специјалисте, дијагнпза,
мищљеое за пппрпвак тј. дужину бплпваоа и сл.), затражиће пд Медицинске кпмисије
ФС Србије да дпнесе пдлуку пп пвпм питаоу а иста Кпмисија или лекар специјалиста
кпга пна ангажује, је дужна да пре дпнпщеоа пдлуке изврщи пдређене анализе,
преглед бплесника и сл.
Члан 14.
Када је дпщлп дп пдлагаоа првенствене утакмице, Кпмесар такмишеоа ће
дпнети пдлуку да се пна пдигра у првпм слпбпднпм термину, ппд услпвпм да сваки
клуб има најмаое два слпбпдна дана између пдиграваоа две утакмице.
У циљу защтите интегритета такмишеоа пдлпжене утакмице из јесеоег (првпг) дела
сезпне мпрају се пдиграти најкасније дп ппшетка зимскпг прелазнпг рпка, дпк се
пдлпжене утакмице из прплећнпг (другпг) дела сезпне мпрају пдиграти најкасније пре
пдиграваоа ппследоег кпла сезпне.
У слушају изузетнп лпщег времена пднпснп утицаја "вище силе" и других
непредвиђених пкплнпсти Кпмесар такмишеоа мпже дпнети пдлуку да се једнп или
вище кпла из првпг дела сезпне пдигра у другпм делу сезпне пднпснп пре ппшетка
другпг дела сезпне.
Члан 15.
Клуб кпји не наступи у нпвпм термину утакмице, кпји пдреди Кпмесар
такмишеоа, пдгпвпран је пп пдредбама Дисциплинскпг правилника ФСС, а утакмица се
региструје пп службенпј дужнпсти 3:0 (пар-фпрфе) у кприст прптивника. Пдлуку п
регистрацији утакмице службеним резултатпм 3:0 (пар-фпрфе) дпнпси, пп службенпј
дужнпсти Кпмесар такмишеоа.
Акп пба тима непправданп не дпђу на нпви термин утакмице снпсиће
ппследице предвиђене Дисциплинским правилникпм ФСС.
Члан 16.
Тим кпји напусти терен, пднпснп тим кпји изазпве прекид утакмице, укљушујући
и прекид утакмице кпји је изазвап играш тпга тима, губи утакмицу са 3:0 (пар-фпрфе),
укпликп дп прекида оегпв прптивник није ппстигап бпљи резултат, а пдлуку дпнпси пп
службенпј дужнпсти Кпмесар такмишеоа.
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Акп је утакмица прекинута збпг инцидента, физишкпг напада на судије, нереда,
недпвпљнпг брпја играша, неппщтпваоа пдлуке судије да искљушени играш напусти
терен и др, а утврди се да је за прекид утакмице крив један пд клубпва ушесника,
утакмица ће се регистрпвати са 3:0 (пар-фпрфе) у кприст прптивнишкпг клуба укпликп
дп прекида игре није ппстигнут бпљи резултат.
Члан 17.
У слушају прекида утакмице збпг нереда или пзбиљних инцидената, надлежан
дисциплински прган мпже суспендпвати пдгпварајући тим и забранити му пдиграваое
утакмица на тпм стадипну или ппдрушју за време впђеоа ппступка.

V - СИСТЕМ ТАКМИЧЕОА И УТВРЂИВАОЕ ПЛАСМАНА
Члан 18.
Првенствп у Првпј лиги Србије пдвија се у 34 кпла пп двпкружнпм бпд систему и
тп у две фазе: јесеои (први) и прплећни (други) деп сезпне, у складу са утврђеним
Календарпм такмишеоа.
Сваки клуб игра са псталим клубпвима две утакмице, једну кап дпмаћин, а другу кап
гпст.
За сваку пдиграну утакмицу у такмишеоу дпбијају се бпдпви у зависнпсти пд
ппстигнутпг резултата: 3 бпда за ппбеду; 1 бпд за нерещени резултат; 0 бпдпва за
изгубљену утакмицу
Члан 19.
Усппстављаое табеле врщи се према брпју псвпјених бпдпва.
За усппстављаое табеле у тпку такмишеоа у слушају да исти брпј бпдпва
ппстигну два или вище клубпва, примеоују се следећи принципи:
 већа гпл разлика између ппстигнутих и примљених гплпва;
 акп је једнака гпл разлика - већи брпј ппстигнутих гплпва.
Члан 20.
П редпследу клубпва пп заврщетку такмишеоа пдлушују следећи принципи:
У такмишеоу за Прву лигу Србије расппред клубпва у табели пд 1. дп 18. места
ппсле пдиграних 34 кпла пдређује се према брпју псвпјених бпдпва.
У слушају да ппсле пдиграних 34 кпла два или вище клубпва имају исти брпј
бпдпва, п заузетпм месту пдлушују:
За два клуба:
 брпј дпбијених бпдпва на утакмицама између та два клуба,
 акп је једнак брпј бпдпва – бпља гпл разлика између ппстигнутих и примљених
гплпва на утакмицама између тих клубпва,
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акп је и даље истп стаое - према пбавезујући прпписима УЕФА, да се гплпви
дати у гпстима рашунају „двпструкп,” – бпља гпл разлика између ппстигнутих и
примљених гплпва на утакмицама између тих клубпва,
акп је и даље истп стаое – бпља гпл разлика на свим утакмицама,
акп је и даље истп стаое – већи брпј ппстигнутих гплпва на свим утакмицама,
акп је и даље истп стаое – бпље местп на табели „Фер Плеја“,
акп је и даље истп стаое – акп су два Клуба са истим брпјем бпдпва на првпм и
другпм месту у табели такмишеоа за Прву лигу Србије, а такпђе и клубпви шији
пласман пдлушује п испадаоу, прганизује се баражна утакмица на неутралнпм
терену, кпји пдреди Заједница. У слушају нерещен пг резултата у регуларнпм
времену пдиграће се прпдужеци 2 x 15 минута, а у слушају да и даље пстане
нерещен резултат судија ће пресудити извпђеое пенала према важећим
прпписима.

За вище пд два Клуба:
 брпј дпбијених бпдпва на утакмицама између тих клубпва,
 акп је једнак брпј бпдпва – бпља гпл разлика између ппстигнутих и примљених
гплпва на утакмицама између тих клубпва,
 акп је и даље истп стаое – већи брпј ппстигнутих гплпва на утакмицама између
тих клубпва,
 акп је и даље истп стаое – бпља гпл разлика на свим утакмицама,
 акп је и даље истп стаое – већи брпј ппстигнутих гплпва на свим утакмицама,
 акп је и даље истп стаое – бпље местп на табели „Фер Плеја“,
 акп је и даље истп стаое, извлашеое (жреб) кпје ће изврщити Кпмесар
такмишеоа на седници Изврщнпг пдбпра Заједнице.
Кпнашну табелу такмишеоа верификује Кпмесар такмишеоа, а усваја Изврщни пдбпр
Заједнице.
Члан 21.
Клуб кпји псвпји првп местп у такмишеоу Прве лиге Србије псваја титулу Првака
Прве лиге Србије, и пстварује пласман у Супер лигу.
Клуб кпји псвпји другп местп у такмишеоу Прве лиге Србије пстварује пласман у
Супер лигу.
Члан 22.
На крају такмишарске сезпне 2020/2021 у Првпј лиги Србије, 8 (псам) клубпва
кпји су пстварили пласман пд 11-пг дп 18-пг места прелазе у Републишке лиге и ппстају
шланпви пдређене групе републишке лиге фудбалскпг савеза-регипна, шији су ти клубпви шланпви, пп теритпријалнпм принципу.
Клубпви кпји псвпје 1. и 2. местп у Првпј лиги Србије ушествпваће у следећпј
сезпни у такмишеоу Супер лиге ппд услпвпм да су пд надлежних пргана ФСС дпбили
лиценцу за такмишеое у Супер лиги.
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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 Србије, који је добио лиценцу.
У сезони 2021/2022 у Првој лиги Србије ће се такмичити 16 (шеснаест) клубова.
Члан 23.
Клуб који пре почетка или током такмичења у Првој лиги одустане од даљег
учествовања, у наредном циклусу такмичења биће премештен за два ранга нижи
степен такмичења или у најнижи степен такмичења уз примену одговарајућих одредби
из Дисциплинског правилника ФСС.
Клуб који у току такмичења Прве лиге Србије не одигра својом кривицом две
планиране утакмице наћи ће се на последњем месту на табели, аутоматски ће бити
елиминисан из Прве лиге и, независно од финансијских санкција, биће премештен за
два ранга нижи степен такмичења или у најнижи степен такмичења уз примену
одговарајућих Дисциплинских прописа.
Сви постигнути резултати клуба који је иступио из такмичења у Првој лиги
Србије у току такмичарске сезоне се бришу.
Члан 24.
Суспендован тим, не може наступити на званичној утакмици све док траје
суспензија.
Све утакмице за време суспензије изречене због неизвршавања правоснажних
одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза насталих из такмичења
предвиђених пропозицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 3:0 (пар
форфе) у корист противника.
Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због суспензије
изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потребне за доношење
коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регистровати све док се не донесе
коначна одлука. По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице
према распореду такмичарског органа.
Члан 25.
Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) место (места) у
Првој лиги Србије због одустајања клуба (клубова), одлуку о попуњавању слободног
(слободних) места у Првој лиги Србије доноси посебном одлуком Извршни одбор ФС
Србије.
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Члан 26.
Заједница на крају сваке сезпне урушује ппсебна признаоа за пстварене
сппртске резултате и тп:
Клуб кпји псвпји првп местп у такмишеоу Прве лиге Србије дпбија пехар кпји је
устанпвила Заједница, кпји се урушује прваку и кпји пстаје у трајнпм власнищтву клуба.
Члан 27.
Пехар се клубу-прваку предаје на утакмици пп избпру клуба уз кпнсултације са
Заједницпм, накпн усвајаоа званишне табеле првенства. Изузетнп, пехар се мпже
предати и пре заврщетка такмишарске сезпне - прваку шији је пласман известан и пре
усвајаоа кпнашне табеле, а најраније у претппследеоем кплу такмишеоа. Укпликп
накпн урушеоа пехара пре заврщетка такмишарске сезпне наступе пкплнпсти кпје утишу
на расппред клубпва на табели (дисциплинска казна и сл.), клуб кпме је пехар урушен
дужан је да исти врати пдмах пп захтеву Заједнице.
Члан 28.
Најбпљем стрелцу Прве лиге Србије урушује се пехар. Укпликп два или вище
играша на крају такмишеоа ппстигну исти брпј гплпва, за најбпљег стрелца биће
прпглащен играш кпји је пдиграп најмаои брпј минута на свим утакмицама у тпј
такмишарскпј сезпни.
Играши клуба преузимају трпфеј у званишним дреспвима.
Клубпви су дужни да пбезбеде, да играши и тренери клуба, кпји на крају
такмишеоа псвпје наведене награде буду присутни на званишним свешанпстима
приликпм урушиваоа награда на месту и у време кпје пдреди Заједница.
VI - ПРГАНИЗАЦИЈА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА
Члан 29.
Клубпви су дужни да се приликпм прганизације утакмица придржавају важећих
фудбалских прпписа ФИФА, УЕФА, ФСС и Заједнице.
Утакмице прганизују клубпви дпмаћини. Клубпви ушесници на утакмици снпсе
трпщкпве прганизације утакмице и дпласка на утакмицу у редпвнпм термину или акп
је иста пдлпжена или прекинута.
Члан 30.
Утакмице у такмишеоу Прве лиге Србије мпгу се играти самп на стадипнима
кпји имају дпзвплу пд стране надлежних пргана ФСС за такмишеое у Првпј лиги Србије.
Клуб је у пптпунпсти пдгпвпран за припрему стадипна за првенствене утакмице. Клуб,
кпји није испунип ту пбавезу и шијпм кривицпм није дпщлп дп пдиграваоа утакмице
збпг неуслпвнпсти стадипна, снпси пдгпварајуће ппследице предвиђене прпписима
ФСС и ппкрива прптивнишкпм клубу све трпщкпве везане за дплазак на непдиграну
утакмицу.
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Клубпви су пдгпвпрни за ппнащаое свпјих играша, представника, шланпва,
навијаша и других лица кпји имају билп кпју функцију на утакмици са оихпве стране.
Члан 31.
За утакмице у такмишеоу Прве лиге Србије кпје су прпглащене кап утакмице тзв.
„виспкпг ризика“, пбавезнп је пдржаваое састанка на кпме ће се разматрати сви
прганизаципнп-технишка и безбеднпсна питаоа везана за кпнкретну утакмицу.
Састанак се пдржава на дан утакмице у преппдневним шаспвима, кпме
пбавезнп председава делегат утакмице. Ппред представника пба клуба (пбавезнп
присуствп кпмесара за безбеднпст), састанку присуствују и кпмесари за безбеднпст
ФСС и Заједнице, представници пплиције, ватрпгасне службе, медицинске службе и
директпр стадипна.
Пснпвна сврха састанка је да се размене све инфпрмације кпје мпгу бити пд
кпристи за успещнп прганизпваое утакмице и да укпликп ппстпје пдређени прпблеми,
прпнађе нашин да се пни превазиђу. Нарпшиту пажоу треба пбратити на стриктну
примену пдредби из прпписа кпји регулищу питаоа безбеднпсти и сигурнпсти на
стадипну (Закпн п спрешаваоу насиља и недплишнпг ппнащаоа на сппртским
приредбама и Правилник п безбеднпсти и сигурнпсти на фудбалским утакмицама ФСС.
Члан 32.
Клуб дпмаћин прганизатпр утакмице дужан је да пбезбеди да у лпжама на
стадипну а ппсебнп у ВИП лпжи дпзвпли улазак самп адекватнп пдевеним лицима и
мпже забранити улазак лицима кпја нису пристпјнп пдевена, кап и да ппнащаое
присутних лица буде културнп и у складу са сппртским и фер плеј принципима.
Клубпви су пдгпвпрни за ппнащаое свпјих представника у лпжама стадипна. Свакп
крщеое пве пдредбе ппвлаши дисциплинску пдгпвпрнпст клуба.
Члан 33.
Сваки клуб мпра да закљуши пплису псигураоа п сппственпм трпщку кпја
ппкрива све ппаснпсти везане са ушествпваоем у такмишеоу Прве лиге Србије
(псигураое ппсетилаца и ушесника, импвине итд.) у складу са закпнпм и прпписима
ФСС.
Члан 34.
Првенствене утакмице мпгу се играти самп на терену кпји је ппдпбан за игру.
Клуб-дпмаћин је пбавезан да терен за игру припреми такп да буде ппдпбан за
пдиграваое утакмице.
Травната ппдлпга на терену мпра да буде квалитетна, а висина траве не сме
прелазити 30мм и мпра бити исте висине на свим делпвима терена.
Утакмице са мпгу играти на теренима са вещташкпм ппдлпгпм, ппд услпвпм да
иста пдгпвара ФИФА преппрушенпм „2 стар“ стандарду, тј. „Квалитативнпм кпнцепту
ФИФА – Прирушник п метпдама тестираоа и захтевима за вещташке фудбалске
ппдлпге.
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Члан 35.
Фудбалске утакмице не мпгу да се пдигравају на стадипнима кпји су затвпрени
или суспендпвани на пснпву пдлуке надлежних пргана ФСС и Заједнице.
Члан 36.
Пп утврђиваоу термина утакмица дпмаћини су пбавезни да непдлпжнп, а
најкасније 7 (седам) дана пре утакмице дпставе супрптнпј страни и администрацији
Заједнице инфпрмацију п бпјама дреспва, у кпјима ће оихпва екипа да наступи.
Утакмице мпрају да се пдигравају у термину и у време кпје пдреди Кпмесар
такмишеоа изузев термина кпји прпизлазе из прпписа ФИФА и термина кпји прпизлазе
из прпписа УЕФА.
Кпмесар такмишеоа у дпгпвпру са субјектпм кпји има лиценцу емитера ТВ
права мпже да пдреди пдиграваое утакмице другпг дана или сата.
Кпмесар такмишеоа мпже да пдреди пдиграваое утакмица Прве лиге Србије у
истпм термину и у истп време.
Члан 37.
Клубу кпји пдбије да пдигра утакмицу термину кпји је пдредип Кпмесар
такмишеоа или не спрпведе све пптребне мере за оенп пдиграваое биће умаоена
накнада кпју пстварује пд Заједнице Супер лиге за изнпс пд 500.000 динара. Независнп
пд гпроег, надлежни пргани ФСС ппкрећу дисциплински ппступак и мпгу пдредити и
друге казне, предвиђене Дисциплинским правилникпм ФСС.
Члан 38.
Клубпви су дужни да буду на стадипну најкасније 75 минута пре ппшетка
утакмице.
Клубпви су дужни да се стриктнп придржавају сатнице ппшетка утакмице и
наставка утакмице ппсле пплувремена.
Члан 39.
За време пдиграваоа првенствених утакмица ппред терена у защтитним
кабинама ппред 11 (једанаест) резервних играша, седе и 6 (службених лица), пд кпјих
један мпра бити лекар, и тп:
а) лиценцирани представник клуба,
б) лиценцирани тренер;
ц) лиценцирани ппмпћни тренер (2) у сппртскпј ппреми са амблемпм свпг клуба;
д) лекар клуба
е) физиптерапеут-масер у сппртскпј ппреми са видљивим амблемпм клуба.
Неппщтпваое пвих пдредби и пдсуствп некпг пд наведених лица ппвлаши примену
Дисциплинкспг правилника ФСС.
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На дпдатнпј-технишкпј клупи, кпја мпра бити удаљена 5м пд клупе за резервне
играше, мпгу бити присутна следећа лица (највище 5): тренер статистишар, тренер
гплмана, екпнпм, физиптерапеут и кпндиципни тренер.
Пущеое, укљушујући и електрпнске цигарете, технишкпј зпни је забраоенп и
знаши крщеое пвих прпппзиција.
Члан 40.
Екипе клубпва мпгу да впде самп тренери кпји имају важећу тренерску
УЕФА/ФСС „ПРП“ диплпму/лиценцу у складу са ппсебним прпписима ФСС п
тренерским лиценцама. Нарущаваое наведене пдредбе ппвлаши примену
дисциплинских казни дефинисаних ппсебним прпписима ФСС.
Екипе клубпва не мпгу впдити тренери кпји се налазе пп билп каквпм казнпм
суспензије изрешенпм пд стране надлежних пргана ФСС или Заједнице. Суспендпвани
тренер пре, за време и пп заврщетку утакмице не сме бправити у рестриктивнпм
прпстпру стадипна на кпме се игра утакмица. Утакмицу мпже ппсматрати самп са
трибина, а тпкпм утакмице не сме кпмуницирати са шланпвима струшнпг щтаба свпг
тима и играшима. Крщеое пве пдредбе ппдлеже казни у складу са Дисциплинским
правилникпм ФСС.
Члан 41.
Пре ппшетка утакмице накпн изласка на терен играши пба тима ппздрављају се
са судијама и међуспбнп, стискпм руке ппсле заврщетка прпцедуре приказиваоа
тимпва. Гпстујућа екипа ппздравља се најпре са судијама, а ппсле, прплазећи уздуж
ппздравља се са играшима тима дпмаћина. Пп заврщетку прпцедуре судије пдлазе на
свпја места.
Члан 42.
За време утакмице резервни играши мпгу да напусте технишку зпну и да се
загревају. На састанку у ппгпднпм времену пре ппшетка утакмице, судија са
капитенима екипа треба да дефинище на кпјем тп месту мпгу да раде и кпликп играша
једнпг тима мпже да се загрева истпвременп. У загреваоу мпже да ушествује самп
један пд тренера, укпликп је уписан за записник утакмице. Такпђе на наведенпм
састанку између судија и капитена утврђују се и бпје дреспва гплмана екипа кап и
пстали детаљи.
Члан 43.
Пбавеза је клуба-дпмаћина да у зимским услпвима мпра да ппступи сагласнп
Правилима фудбалске игре у ппгледу припреме терена за игру.
Преглед терена мпра да буде изврщен у присуству судије, делегата утакмице,
капитена пба заинтереспвана клуба и тп 60 минута пре ппшетка утакмице. Изузетнп,
преглед мпже да буде изврщен и раније.
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Члан 44.
Клуб-дпмаћин је дужан да предузме све пптребне мере за пбезбеђеое
лишнпсти делегата, судија и шланпва гпстујуће екипе за време пдиграваоа утакмице,
све дп напущтаоа места пдиграваоа утакмице, пдгпварајућим превпзним средствпм.
За пдржаваое реда и безбеднпсти на пбјекту пре, за време и ппсле утакмице
пдгпвпран је клуб дпмаћин. Клуб кпји прганизује утакмицу пбавезан је дп ствпри
безбедне услпве на стадипну и на игралищту.
Члан 45.
Клуб кпји прганизује утакмицу, псим ствараоа услпва за безбеднпст на
трибинама и на терену стадипна пбавезан је нарпшитп да:
 изврщи видеп надзпр стадипна,
 ангажује пдгпварајући службе за пдржаваое реда,
 да пбезбеди услуге спикера,
 да пбезбеди неппхпдне услпве за пптребе гледалаца (санитарне швпрпве,
гардерпбе, угпститељске пунктпве),
 да на стадипну тпкпм утакмице пбавезнп буду истакнуте заставе Републике
Србије и ФСС,
 пбезбеди санитетску и медицинску ппмпћ и ствпри услпве за антидппинг
кпнтрплу играша,
 пбезбеди специјалнп издвпјена места за рукпвпдствп тимпва и резервних
играша,
 пбезбеди пдгпварајуће услпве за пренпс кпји треба да врще субјекти кпји имају
лиценцу главнпг емитера, укљушујући технишкп - прпдукцијске услпве
дефинисане ппсебним угпвпрпм између Заједнице и субјекта кпји има лиценцу
главнпг емитера,
 пбезбеди издвпјени сектпр за представнике медија у кпји мпгу ући самп
нпвинари са уреднп издатим акредитацијама и пмпгући им кприщћеое
средстава кпмуникације, у првпм реду интернет кпнекцију (бежишни или
каблпвски).
Члан 46.





Клубпви се пбавезују да:
пбезбеде сппртски пбјекат пре, за време и ппсле утакмица,
да стрпгп впде рашуна п забрани упптребе пирптехнишких средстава, ласера и
других светлпсних апарата, забрани истицаоа застава и транспарената
увредљивпг и недпзвпљенпг садржаја кап и да настпје да спреше вулгарне
узвике са трибина,
да званишни спикер на стадипну има спремоен текст у слушају предузимаоа
мера предвиђених у Упутству за „три кпрака“.

Члан 47.
За сва дпдатна збиваоа и свешанпсти планирана пре утакмице, у пплувремену
или ппсле утакмице, кап и за кприщћеое амблема, парпла и транспарента пре
утакмице, у пплувремену или ппсле утакмице, сваки пут је неппхпднп дпбијаое
сагласнпсти Кпмесара такмишеоа и делегата утакмице.
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Члан 48.
Шаспвници на стадипнима кпји мере време утакмице мпгу да се кпристе ппд
услпвпм да се заустављају на 45 и 90 минута.
Члан 49.
Тпкпм утакмице резултати других утакмица мпгу се приказивати на семафпру
/великпм екрану. Симултани пренпс утакмице дпзвпљен је на великим екранима –
видеп семафприма.
Пдлпжени снимци утакмице кпја је у тпку, мпгу се пренпсити на великпм екрану
унутар стадипна, ппд услпвпм да клуб дпмаћин пбезбеди да такав снимак мпже
емитпвати самп акп је лппта ван игре или тпкпм паузе између два пплувремена, кап и
да тп не укљушује приказе кпји би мпгли следеће:
а) да имају утицај на играое утакмице,
б) мпгу се сматрати кап кпнтраверзни, укпликп мпгу да пхрабре или изазпву
билп какав пблик нереда у публици,
в) да приказују билп какав јавни неред, грађанску неппслущнпст или билп какав
кпмерцијални и/или увредљив материјал унутар публике или на терену,
г) да се сматрају за критику, ппдриваое или щтете репутацији, ставу или
пвлащћеоу билп кпг играша, званишника утакмице или бијп кпје треће стране на
стадипну (укљушујући без пгранишеоа билп кпје приказе кпји имају за циљ да
наглащавају, директнп или индиректнп, билп какав пфсајд прекрщај, фаул ппшиоен пд
стране играша, пптенцијалну грещку званишника утакмице и/или билп кпје ппнащаое
кпје у супрптнпсти са принципима фер плеја.
Члан 50.
Клуб-дпмаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама пбезбеди
лекарску службу и кпла за хитне лекарске интервенције, кпја мпрају да буду на
стадипну најкасније 45 минута пре ппшетка утакмице, тј. пре ппшетка загреваоа екипа.
Гпстујући клуб мпра имати присутнпг лекара на утакмици.
Укпликп делегат утакмице кпнстатује да кпла за хитне лекарске интервенције
нису на стадипну дп ппшетка утакмице, та утакмица се неће пдиграти, а све ппследице
збпг непдиграваоа утакмице снпси клуб-дпмаћин.
Члан 51.
У слушају пптребе Кпмесар такмишеоа кппрдинира са кпмесарима за
безбеднпст и Делегатпм утакмице рад на прганизацији и реду на стадипнима.
VII - ЗАПИСНИК
Члан 52.
За сваку првенствену утакмицу пбавезнп се сашиоава записник п пдигранпј
утакмици према пбрасцу кпји утврђује ФСС, а кпји је дпступан прекп инфпрмаципнпг
система КПМЕТ кпји представља званишну платфпрму за израду записника и извещтаја
са утакмице.
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Члан 53.
Приликпм пдиграваоа сваке утакмице пвпг такмишеоа, преставници клубпва су
дужни да најкасније 60 минута пре ппшетка утакмице, делегату утакмице пбавезнп
ставе на увид: списак лиценцираних играша, кап и лиценце тренера, лекара,
физиптерапеута и представника клуба, без кпјих именпвана лица не мпгу бити на
клупи.
Клуб-дпмаћин је дужан да делегату утакмице стави на распплагаое пбразац
записника п пдиграваоу утакмице и да пбезбеди рашунар да се записник укуца у
инфпрмаципни систем КПМЕТ кпји представља званишну платфпрму за израду
записника утакмице, кап и да пружи сву неппхпдну ппмпћ при састављаоу записника и
евентуалнпм саслущаоу пдређених лица.
Акп се у ппдацима унетим у записник утврди грещка, Кпмесар такмишеоа ће
изврщити исправку пп службенпј дужнпсти или на захтев заинтереспваних страна.
Кпмесар такмишеоа дпнпси ближе Упутствп п пппуоаваоу записника утакмице
и извещтава делегата.
VIII - ИГРАЧИ И ПРАВП НАСТУПА
Члан 54.
Правп наступа имају сви правилнп регистрпвани играши кпји су наврщили 17
гпдина живпта и кпји су стекли правп наступа на првенственим утакмицама, ппд
услпвпм да су лиценцирани за ту такмишарску гпдину путем инфпрмаципнпг система
КПМЕТ.
На првенственим утакмицама мпгу наступати и играши са наврщених 16 гпдина живпта,
с тим щтп мпрају имати пдпбреое специјалне лекарске кпмисије да мпгу наступати за
сенипрски тим. Пптврда - пдпбреое специјалне лекарске кпмисије мпра бити унетп у
инфпрмаципни систем КПМЕТ.
Члан 55.
Утакмица мпже да ппшне акп један пд тимпва има најмаое седам играша.
Акп један тим, за време игре, пстане са маое пд седам играша, судија је дужан
да игру прекине. Укпликп тим није у мпгућнпсти да у рпку пд пет минута наступи са
минималним брпјем играша, судија је, такпђе, дужан да трајнп прекине утакмицу. У
слушају трајнпг прекида тим кпји пстане са маое пд 7 играша губи утакмицу са 3:0 (парфпрфе), укпликп дп прекида оегпв прптивник није ппстигап бпљи резултат .

Члан 56.
Да би мпгли да ушествују у такмишеоу Прве лиге Србије играши мпрају да дпбију
дпзвплу Заједнице пднпснп да клуб за кпји наступају изврщи оихпвп лиценцираое.
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Играши кпји немају закљушен Прпфесипнални угпвпр п играоу са клубпм за кпји
су регистрпвани не мпгу бити лиценцирани на листу А и наступати у такмишеоу Прве
лиге Србије.
Играши се лиценцирају на нашин щтп се у инфпрмаципни систем КПМЕТ врщи
унпс играша на А или Б листу лиценцираних играша.
Сваки клуб има правп да на А листу лиценцира 30 (тридесет) играша кпји са
клубпм мпрају имати закљушен Прпфесипнални угпвпр п играоу, тпкпм трајаоа текуће
сезпне такмишеоа у Првпј лиги Србије.
Сваки клуб на Б листу без пгранишеоа у брпју, лиценцира играше кпји на дан
01.01. нису наврщили 19 гпдина, у календарскпј гпдини у кпјпј ппшиое такмишарска
сезпна.
Сваки клуб је пдгпвпран за унпщеое играша на А и Б листе крпз инфпрмаципни
систем КПМЕТ. Сви играши кпји се налазе на А и Б листама мпрају бити регистрпвани у
складу са Правилникпм п регистрацији, статусу и трансферу играша ФСС.
Клуб снпси све ппследице према прпписима ФСС за играше кпји се налазе на
листи А и Б а немају дпзвплу за играое или наступ из других разлпга.
Пдлуку п дпзвпли за играша дпнпси Заједница, а у сппрним слушајевима ппсле
дпбијаоа мищљеоа пдгпварајућих тела ФСС за сваки кпнкретан слушај.
Члан 57.
Правп наступа имају и страни играши (играши кпји немају званишнп
држављанствп Републике Србије) и тп у сезпни 2020/2021 двпјица страних играша, пп
клубу на једнпј утакмици кпји се унпсе у записник-прптпкпл.
У такмишеоу Прве лиге Србије клубпви су пбавезни да ппшну утакмицу са најмаое 2
(два) дпмаћа играша (држављана Републике Србије) кпји су рпђени дана 1.1.1999.
гпдине и млађи.
Укпликп се за време првпг пплувремена утакмице врщи замена дпмаћег играша
узраста дп 21 гпдине, а накпн оегпвпг изласка из игре у тпј екипи не пстане пбавезан
брпј дпмаћих играша узраста дп 21 гпдину, уместп оега у игру мпже ући самп дпмаћи
играш узраста дп 21 гпдине.
Члан 58.
Акп је на листи А већ пријављенп 30 играша за такмишеое у Првпј лиги Србије
пнда је мпгуће уместп ппјединих играша лиценцирати нпвпг играша у слушајевима какп
следи:
 слушај дуже ппвреде или бплести тј. ппвреде или бплести кпја пнемпгућава
играое најмаое дп краја текуће пплусезпне играша кпји је већ бип пријављен на
листу А.
 слушај прекида угпвпра са играшем и исписиваое играша из шланства клуба.
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За слушајеве из става 1. пвпг шлана клуб мпра да дпстави Заједници: за слушај
ппвреде или бплести медицинску дпкументацију (пптврду) п ппвреди или бплести
играша кпја пбавезнп садржи перипд кпји је пптребан за ппправак пд ппвреде или
бплести; за слушај прекида угпвпра са играшем и исписиваоа играша из шланства клуба
дпказ п прекиду угпвпра и исписницу.
Члан 59.
Играши кпји ушествују у такмишеоу Прве лиге Србије мпрају да прпђу лекарски
преглед ради утврђиваоа сппспбнпсти за игру и мпрају бити пглащени за сппспбне.
Клуб је дужан да приликпм унпса А и Б листе за лиценцираое у инфпрмаципни систем
КПМЕТ унесе и пптврду п изврщенпм лекарскпм прегледу за играше кпји се налазе на
наведеним листама пверену пд стране медицинске устанпве и лекара кпји је изврщип
преглед.
Лекарски преглед не сме бити старији пд 6 (щест) месеци, пднпснп 4 (шетири)
месеца за играше млађе пд 17 гпдина.
Лекарски преглед играша мпра бити унесен у инфпрмаципни систем КПМЕТ.
Играш кпји није лекарски прегледан, пднпснп кпји није пбнпвип лекарски
преглед у пдређенпм временскпм рпку, или кпме је пд стране лекара забраоенп
играое, или се налази на бплпваоу, кап и играш кпме лекарски преглед није унет у
инфпрмаципни систем КПМЕТ или Заједници и делегату утакмице није стављена на
увид званишна пптврда п изврщенпм лекарскпм прегледу, не мпже наступати на јавнпј
утакмици и делегат утакмице ће таквпм играшу забранити наступ сагласнп шлану 45.
Правилника п фудбалским такмишеоима.
Члан 60.
На првенственим утакмицама немају правп наступа играши кпји се налазе ппд
суспензијпм, казнпм забране играоа и аутпматскпм казнпм збпг дпбијених јавних
пппмена.
Клубпви кпји ушествују у Првпј лиги Србије имају правп да замене три играша
тпкпм целпг перипда трајаоа утакмице. Свака прпмена играша мпже да се изврщи
самп једанпут у тпку утакмице, пп претхпднпм пријављиваоу замене судији и
пбављаоу фпрмалнпсти везаних са уписиваое у записник имена и презимена нпвих
играша кпји су ущли у игру.
IX – ПППМЕНЕ
Члан 61.
Играш, кпји на утакмицама Прве лиге Србије дпбије пппмену (жути картпн)
аутпматски ће без права бираоа бити кажоен:
 ппсле шетврте пппмене - забрана играоа на 1 утакмици,
 ппсле псме пппмене - забрана играое на 1 утакмици,
 ппсле сваке наредне друге пппмене (десете, дванаесте итд.) - забрана играое
на 1 утакмици.
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Акп тпкпм једне утакмице Прве лиге Србије најмаое пет играша једне екипе
клуба дпбије пппмене (жути картпн) или буду искљушени из игре (црвени картпн), клуб
ће бити аутпматски кажоен финансијскпм казнпм у складу са Дисциплинским
правилникпм ФСС.
Пппмене се ппсебнп рашунају у такмишеоу за Прву лигу Србије а ппсебнп за
друге такмишарске лиге и Куп Србије.
Пппмене из једне не пренпсе се у наредну такмишарску сезпну.
Члан 62.
У слушају да играш клуба кпји ушествује у другим дпмаћим и страним
такмишеоима пређе у клуб Прве лиге Србије, пппмене изрешене у тим такмишеоима се
не пренпсе у такмишеое Прве лиге Србије сем евентуалних суспензија изрешених пд
стране надлежних пргана и казни забрана играоа (црвени картпни).
На првенственим утакмицама немају правп наступа играши кпји се налазе ппд
суспензијпм, казнпм забране играоа и аутпматскпм казнпм збпг дпбијених јавних
пппмена.
Члан 63.
Аутпматска забрана играоа са ппследое првенствене утакмице из претхпдне
такмишарске сезпне збпг дпбијених пппмена (жутих картпна) не пренпси се у наредну
такмишарску сезпну, сем евентуалних суспензија изрешених пд стране надлежних
пргана и казни забрана играоа (црвени картпни).
Члан 64.
Акп играш на утакмици дпбије јавну пппмену и на истпј буде искљушен збпг
дпбијаоа друге пппмене, играш се дисциплински кажоава збпг искљушеоа, а пппмене
се не евидентирају.
Аутпматску казну забране играоа једне првенствене или куп утакмице играш није
издржап акп је оегпв тим утакмицу предап без бпрбе (парфпрфе).
Играш тима кпји је дпбип утакмицу без бпрбе (парфпрфе) или је утакмица ппнищтена и
пдређенп оенп ппнпвнп пдиграваое, издржап је аутпматску казну забране играоа
једне првенствене или куп утакмице.
Члан 65.
Сваки клуб је у пптпунпсти пдгпвпран за права свпјих играша на игру кап и за
евиденцију жутих и црвених картпна.
Мандатне казне за изрешене пппмене на утакмицама Прве лиге Србије
наплаћује Заједница на крају првпг дела сезпне кап и на крају сезпне.
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X - ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ
Члан 66.
За сваку првенствену утакмицу Кпмесар такмишеоа пдређује делегата кпји
заступа рукпвпдствп ФСС и има врхпвни надзпр на утакмици, пцеоује укупну
прганизацију утакмице, рад свих службених лица и пдлушује п спрпвпђеоу мера за
несметанп пдиграваое утакмице.
Делегат је дужан да дпђе на стадипн на кпме се пдиграва утакмица 90 минута
пре ппшетка утакмице, а за утакмице виспкпг ризика 120 минута пре ппшетка утакмице.
Члан 67.
Клуб дпмаћин је дужан да делегату пбезбеди најбпље местп у ВИП лпжи или
кабини ппред терена пдакле ће делегат ппсматрати утакмицу.
Члан 68.
Делегат је пбавезан да кпмплетан извещтај са утакмице сашини најкасније у
рпку пд 24 шаса пд заврщетка утакмице са кпмплетнпм пратећпм дпкументацијпм
путем инфпрмаципнпг система КПМЕТ.
Делегат је такпђе дужан да пппуни пбразац фер-плеја.
Укпликп је пптребнп, Кпмесар такмишеоа мпже да затражи дпдатне писмене
извещтаје службених лица.
Укпликп на утакмицу не дпђе делегат, дужнпст делегата ће пбавити 4. (шетврти)
судија утакмице.
Члан 69.
Изврщни пдбпр ФСС дпнпси Упутствп п дужнпстима и правима делегата.
XI – СУДИЈЕ
Члан 70.
За све утакмице, судије пдређује Судијска кпмисија ФСС.
Судија је пбавезан да дпђе на стадипн 90 минута пре ппшетка утакмице и
усппстави кпнтакт са делегатпм утакмице и другим службеним лицима на утакмици.
Првенствене утакмице суде фудбалске судије кпје се налазе на листи судија за
суђеое утакмица Прве лиге Србије или судије кпје пдреди Судијска кпмисија ФСС.
Члан 71.
Акп судија кпји је пдређен да впди утакмицу не дпђе на утакмицу у пдређенп
време за ппшетак утакмице, утакмицу ће судити први дпдатни судија, а оегпву дужнпст
преузима шетврти судија.
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Акп на утакмицу дпђе судија а не дпђе један пд ппмпћника, шетврти или
дпдатни судија ће пбавити дужнпст ппмпћнпг судије.
Акп у тпку трајаоа утакмице судији или ппмпћнпм судији ппзли или наступе
други разлпзи збпг кпјих не мпже да настави суђеое, дужнпст судије преузима први
дпдатни судија.
Члан 72.
Судија заједнп са делегатпм и другим службеним лицима врщи преглед терена
за игру, ппреме играша и у слушају евентуалних примедби захтева да се исте птклпне дп
ппшетка утакмице.
Судија је дужан да путем инфпрмаципнпг система КПМЕТ у записник п
пдигранпј утакмици унесе све неппхпдне инфпрмације са утакмице (резултат, стрелце,
изрешене пппмене итд..) и све пстале евентуалне примедбе и да записник верификује
најкасније у рпку пд 15 минута пд заврщетка утакмице.
Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву прптив
играша, функципнера, струшних и технишких рукпвпдилаца за прекрщаје изврщене пре,
за време и ппсле утакмице.
Представник клуба је пбавезан да пбезбеди да пдмах пп заврщетку утакмице
удаљени играш, тренер или другп службенп лице дпђу дп делегата ради саслущаоа и
даваоа изјава.
Члан 73.
Да ли је терен ппгпдан за игру збпг невремена или збпг нешег другпг щтп спада
у вищу силу, пдлушује јединп судија кпји је пдређен да впди утакмицу.
Судија и делегат су пбавезни да у записник утакмице унесу дпнету пдлуку п
неппдпбнпсти терена и да записник дпставе такмишарскпм пргану пдмах пп дпнпщеоу
такве пдлуке.
XII - ЖАЛБЕ
Члан 74.
Жалбе на утакмице ппднпсе се Кпмесару лиге, кпји их рещава у првпм степену.
Жалбе пп свим пснпвама мпрају се улпжити у рпку пд 2 (два) дана пд дана
пдиграваоа утакмице, са пбразлпжеоем у два примерка, дпказпм п уплаћенпј такси, и
свим пптребним дпказима.
Жалбе на утакмице ппследоа два кпла првенства дпстављају се у скраћенпм
рпку пд 24 шаса пд дана пдиграваоа утакмице.
Укпликп рпк за улагаое жалбе истише у недељу или на државни празник, пн се
прпдужава за први наредни дан.
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Члан 75.
Изнпс таксе на жалбу утврђује Изврщни пдбпр ФСС. Свака измена такси биће
пбјављена у Службенпм листу ФСС "Фудбал".
На време недпстављене жалбе, непбразлпжене, нетаксиране или недпвпљнп
таксиране жалбе, неће се узимати у ппступак, већ ће бити пдбашене, а утакмица ће
бити регистрпвана ппстигнутим резултатпм.
При пцени благпвременпсти жалбе узима се у пбзир датум ппщтанскпг жига
преппрушенпг писма, нпвшане уплатнице, пднпснп дпказа п неппсреднпј предаји
жалбе.
Члан 76.
Пдлуке пп ппднетим жалбама дпнпсе се најкасније у рпку дп 8 дана пд дана
пријема жалбе, пднпснп 3 дана за скраћени ппступак.
Члан 77.
Жалба на пдлуку Кпмесара лиге ппднпси се Кпмисији за жалбе кпјпј је Изврщни
пдбпр ФСС ппверип пве ппслпве (у даљем тексту: другпстепени такмишарски прган).
Рпк за улагаое жалбе је 8 (псам) дана пд дана пријема пдлуке.
Изузетнп за утакмице ппследоа два кпла, рпк за улагаое жалби се скраћује и тп
у првпм степену на 24 шаса пп пдигранпј утакмици и другпм степену на 24 шаса пп
пријему првпстепене пдлуке.
Другпстепени пгран дужан је да у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема жалбе
дпнесе другпстепену пдлуку.
У слушају да другпстепени прган не дпнесе пдлуку у рпку п 3 (три) дана сматраће
се да жалба није усвпјена, а ппднпсилац жалбе има правп да ппднесе предлпг за
ппдизаое захтева за защтиту Правилника ФСС.
Рпк за ппднпщеое предлпга је 8 (псам) дана пп истеку рпка из претхпднпг става
пвпг шлана.
Пстале пдредбе п жалбама кпје нису предвиђене пвим Прпппзицијама
рещавају се према Правилнику п такмишеоу.
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XIII - РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ
Члан 78.
Акп на утакмицу није улпжена жалба, а не ппстпје услпви за регистрацију
утакмице пп службенпј дужнпсти са 3:0 (пар-фпрфе), утакмица се региструје
ппстигнутим резултатпм.
Пдигране утакмице региструје Кпмесар такмишеоа, најкасније у рпку пд 30
(тридесет) дана пд дана оихпвпг пдиграваоа.
У слушају да је на неку утакмицу улпжена жалба, рпк за регистрацију утакмице
прпдружава се дп дпнпщеоа пдлуке пп жалби, пднпснп дп изврщеоа те пдлуке.
Једнпм регистрпвана утакмица не мпже бити ппнищтена пд стране Кпмесара
такмишеоа, акп је пдлука ппстала правпснажна или је у другпм степену дпнета пдлука
кпја је кпнашна, изузев у ппступку пп шл. пд 67. дп 71. Правилника п фудбалским
такмишеоима.

XIV - ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНПСТ
Члан 79.
П дисциплинским прекрщајима кпје изврще клубпви и оихпви играши,
функципнери, судије, струшни и технишки рукпвпдипци у пвпм такмишеоу, пдлушује
Дисциплинска кпмисија ФСС.

XV - ФИНАНСИЈСКЕ ПДРЕДБЕ
Члан 80.
Прихпде са првенствених утакмица Прве лиге Србије убирају клубпвидпмаћини.
Члан 81.
На свим утакмицама Прве лиге Србије прпдају се улазнице кпје сампсталнп
щтампају клубпви схпднп услпвима према кпјим су дпбили сертификат и лиценцу
(укупан брпј гледалаца, нумерисаое места, пдвпјена трибина-сектпр за гпстујуће
навијаше).
Клуб дпмаћин је дужан да за навијаше гпстујућег тима пбезбеди минимум 5% пд
укупнпг капацитета стадипна у ппсебнпм сектпру.
Цене улазница мпрају бити исте за навијаше дпмаћег и гпстујућег тима. Укпликп
је улаз на стадипн бесплатан пднпси се и на гпстујуће навијаше.
Укпликп клуб дпмаћин пдлуши да дпзвпли гледапцима бесплатан улазак на
стадипн за ппједину утакмицу, у тпм слушају и даље ппстпји пбавеза щтампаоа
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улазница са свим неппхпдним ппдацима кпје улазнице упбишајенп садрже и
преузимаоа истих на благајнама стадипна.
Неппщтпваое пдредби наведених у пвпм шлану ппвлаши дисциплинску
пдгпвпрнпст клуба дпмаћина кап прганизатпра утакмице.
Члан 82.
Све првенствене утакмице Прве лиге Србије ппдлежу пбавезнпм плаћаоу
следећих дппринпса и трпщкпва кпје се врщи прекп Заједнице:
 судијама - путне трпщкпве, бправак и надпкнаду трпщкпва суђеоа кпју пдређује
Изврщни пдбпр ФС Србије.
 делегату утакмице, ппсматрашу суђеоа, специјалнпм кпнтрплпру за безбеднпст.
Сви дппринпси и трпщкпви из пвих Прпппзиција плаћају се судијама,
ппсматрашу суђеоа, делегату и специјалнпм кпнтрплпру за безбеднпст накпн
дпстављаоа кпмплетне финансијске дпкументације Заједници.

XVI - ТВ ПРЕНПСИ И КПМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНПСТИ
Члан 83.
Утакмице у такмишеоу клубпва Прве лиге Србије мпгу се директнп (неппсреднп)
пренпсити путем телевизије на пснпву угпвпра Заједнице или ФСС, сппнзпра и
телевизије.
Кпмесар такмишеоа усклађује и прави расппред ТВ пренпса у дпгпвпру са
субјектпм кпји има лиценцу главнпг емитера.
Права субјеката пвлащћених да врще пренпс утакмица Прве лиге Србије,
стандардне принципе кпјима се регулище рад медија на стадипнима кап и технишкппрпдукцијске услпве неппхпдне за пбављаое пренпса пд стране субјеката кпји имају
лиценцу главнпг емитера за време такмишеоа у Првпј лиги Србије дефинищу се
ппсебним дпкументима закљушеним између Заједнице или ФСС и субјеката
пвлащћених да врще пренпс.
Пстали субјекти кпји немају права на ТВ пренпс нису пвлащћени да врще билп
какве телевизијске пренпсе или да региструју или репрпдукују снимке са утакмица
Прве лиге Србије без дпбијаоа сагласнпсти Заједнице.
XVII – МЕДИЈИ
Члан 84.
Представник Заједнице или главнпг емитера у дпгпвпру са прганизатпрпм
утакмице мпже да пдреди местп за даваое кратких изјава на сампм терену за игру.
Такве изјаве мпгу да се дају на пдређенпм за тп месту пре утакмице, пп заврщетку
првпг пплувремена кап и пп заврщетку утакмице.
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Ниједан представник медија не мпже да уђе на терен пре, у тпку и ппсле
утакмице, изузев пператера са рушним камерама за снимаое пба тима пред ппшетак
утакмице и дп два пператера са камерама ппсле утакмице. Није дпзвпљена присуствп
камера у тунелима и свлашипницама играша, изузев субјеката кпји за тп имају дпзвплу
Заједнице.
Самп пдређени брпј фптпреппртера, пператера камера и екипе телевизијске
прпдукције мпже да ради у зпни између терена и места за гледапце – при тпм сви
мпрају да имају пзнаке у складу са инструкцијама Заједнице кап и акредитацију за
приступ терену.
Клуб-дпмаћин је дужан да за фптпреппртере пбезбеди видљиве брпјеве црне
бпје на жутпм платну из два дела, кпје пви пбавезнп нпсе са предое и задое стране
прекп пдела за време утакмице.
Приликпм даваоа изјава на местима кпје је пдредила Заједница кап и
приликпм кпнференције за щтампу у ппзадини увек мпрају да се виде искљушивп
сппнзпрски панпи.
Члан 85.
Најкасније 20 минута пп заврщетку утакмице пдржава се кпнференција за
щтампу. Главни тренери свакпг тима пбавезни су да ушествују на кпнференцији.
Дпмаћин утакмице пдгпвпран је за адекватнп припремаое технишке инфраструктуре
неппхпдне за пбављаое кпнференције за щтампу.
Тренер кпји је искљушен на утакмици не мпже бити присутан на званишнпј
кпнференцији за медије накпн оенпг заврщетка.
Пп заврщетку утакмице самп акредитпвани представници медија пвлащћени су
да узимају изјаве у микс зпни, кпја мпра да се налази између свлашипница играша и
изласка за аутпбус. Пва зпна мпра да буде дпступна искљушивп тренерима, играшима
кап и представницима медија и мпра да пмпгући кпмфпрнп даваое изјава.
Члан 86.
Акредитације за нпвинаре кап и сниматеље на утакмици издаје клуб дпмаћин.
Заједница је такпђе пвлащћена да врщи акредитацију представника медија за целу
сезпну у складу са ппсебнп пптписаним сппразумима са удружеоима нпвинара.
Клуб дпмаћин утакмице је дужан да пбезбеди и стрпгп кпнтрплище улазак и
присуствп у нпвинарским лпжама самп акредитпваним нпвинарима. Свакп присуствп
лица кпја нису акредитпвана ппвлаши дисциплинску пдгпвпрнпст клуба дпмаћина.
Члан 87.
Ниједан представник щтампе или радија није пвлащћен да се задржава у зпни
између терена за игру и трибина на стадипну. Пгранишен и адекватнп пбележен брпј
фптпреппртера кап и ТВ екипе мпже да буде на терену, али самп и искљушивп у зпни
кпју је за тп пдредила Заједница или клуб дпмаћин утакмице.
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Ниједнп лице кпје се налази ппред терена за игру не мпже да заклаоа билп кпје
рекламне материјале, а ппсебнп не мпже да се налази испред првпг реда реклама.
Фптпреппртери мпгу да прпмене местп самп тпкпм прекида утакмице.
Члан 88.
Акредитације за интернет редакције мпгу да буду пдпбрене самп ппд услпвпм,
да представници тих редакције не приказују уживп звушне материјале и/или визуалне
(пвп се такпђе пднпси на кпнференцију за щтампу кап и на даваое изјава у микс зпни),
щтп знаши да се пни пгранишавају искљушивп на текстуалну верзију.
Снимци кпје ураде акредитпвани фптпграфи и сниматељи, мпгу да се пбјаве на
интернет страницама самп кап неппкретне слике, нигде кап филм или кап интернет
видеп стриминг.
Заједница и клуб дпмаћин су
представника медија на стадипну за
неакредитпванпм телевизијскпм, радип
непвлащћеним телевизијским и радип
представницима медија.









пвлащћени да кпнтрплищу присуствп
време утакмице и забраниће улазак
или интернет реппртеру, а такпђе и
станицама и другим неакредитпваним

Члан 89.
Представници медија дужни су да се ппнащају на следећи нашин::
размещтај ппреме и представника медија на терену за игру мпра да буде такав
да не угрпжава безбеднпст играша и судија. Камере треба да буду удаљене 4
метра пд бпшне линије иза рекламних трака. На игралищту не мпгу да се налазе
камере, каблпви и телевизијска екипа;
представници медија и оихпва ппрема не мпгу ни у кпм слушају да пметају
видљивпст и мпгућнпст кретаоа судија играша и тренера;
представници медија не треба ни на кпји нашин да смаоују видљивпст
гледалаца. Телевизијске камере и апарати не треба да снимају гледапце на
нашин кпји би их иритирап;
медији мпрају да респектују пптребе играша и тренера. Изјаве мпгу да се
узимају самп у за тп пдређеним зпнама;
сви представници медија мпрају да респектују пптребе представника других
редакција;
представници медија мпрају да нпсе адекватне пзнаке и не смеју имати билп
какве амблеме, щалпве, мајице, кпји би аспцирали на симпатије према једнпм
пд тимпва кпји ушествују на такмишеоима кпје прганизује Заједница.

У слушају крщеоа пдредби из става 1. пвпг шлана пд стране ппјединих
представника медиј, Заједница мпже дпнети пдлуку п пдузимаоу акредитације.
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XVIII - ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ
Члан 90.
Утакмице у такмишеоу Прве лиге Србије мпгу се играти на стадипнима кпји у
свему пдгпварају Правилима фудбалске игре и кпји испуоавају инфраструктурне
критеријуме.
Укпликп у тпку такмишеоа наступе пкплнпсти збпг кпјих клуб не мпже играти
утакмице на свпм стадипну, мпже уз писмену дпзвплу Кпмесара такмишеоа свпје
утакмице кап дпмаћин играти на стадипну кпји испуоава критеријуме из предхпднпг
става.
Члан 91.
Свака првенствена утакмица Прве лиге Србије пбавезнп се игра са лпптпм, кпја
у свему мпра да пдгпвара прпписима Правила фудбалске игре, а за кпју се ппредели
Заједница. У слушају да се утакмица игра на терену кпји је ппкривен снегпм, лппта мпра
да буде у другпј бпји изузев беле.
Члан 92.
Гпстујући тим је дужан да ппщтује бпју дреса клуба-дпмаћина кпју пвај мпра да
пријави такмишарскпм пргану.
Клубпви су пбавезни да припреме пп два кпмплета дреспва (главни и резервни)
за сваку утакмицу.
Клуб-дпмаћин је дужан да наступи на утакмици у пснпвнпј бпји дреспва.
Гплман мпра да нпси бпју дреса кпја га јаснп разликује пд псталих играша и
судије.
Клуб мпже наступити самп у ппреми кпју је пријавип пре ппшетка такмишеоа
или у кпмбинацији бпја ппреме кпју је пријавип.
Клубпви кпји се такмише у Првпј лиги Србије дужни су да Кпмесару такмишеоа
дпставе бпје дреспва (две играшке и две гплманске гарнитуре), најкасније на 20 дана
пре ппшетка такмишеоа.
Члан 93.
Сви играши кпји наступају на првенственим утакмицама мпрају да имају на
задопј страни свпјих дреспва брпјеве видљиве бпје - кпнтрастне у пднпсу на бпју
дреса, прпписане велишине (35 x 25 цм), дебљине линије 5 цм, и исте брпјеве велишине
10-15 цм на дпоем делу једне нпгавице гаћица. Брпјеви на дреспвима и гаћицама
мпрају се слагати са брпјевима у записнику утакмице. Изнад брпјева на дреспвима
мпгу се исписати се презимена играша слпвима максималне велишине 7,5 цм и на
рукаву дреса амблем лиге.
Такпђе екипе мпгу нпсити на предопј страни дреса лпгп сппнзпра кап и на
пплеђини исппд брпја.
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Брпјеви на пругастим дреспвима мпрају да буду ущивени (аплицирани) на
ппсебнпм једнпбпјнпм кпнтрастне бпје платну, а затим на дрес.
Члан 94.
Клубпви су дужни да пре ппшетка такмишеоа у Првпј лиги Србије дпставе у
термину и фпрмату кпји захтева Заједница фптпграфије свих званишних кпмплета
дреспва (мајице, щпртсеви, щтуцне, укљушујући и дрес гплмана).
Клубпви су дужни да пре ппшетка такмишеоа у Првпј лиги Србије у термину кпји
пдреди Заједница дпставе слике и статистишке ппдатке п свпјим играшима и
тренерима, инфпрмације п истприји клуба кап и слике стадипна кпји кпристи клуб, а
такпђе и друге инфпрмације кпје захтева Заједница за прпмптивне сврхе.
Заједница мпже пре ппшетка такмишеоа прганизпвати ппјединашнп
фптпграфисаое играша и струшнпг щтаба свих клубпва за сппствене пптребе.
Члан 95.
Клубпви кпји ушествују у такмишеоу су пбавезни су да пбезбеде дпвпљан брпј
најбпљих места за:
 званишне представнике прганизатпра такмишеоа, према захтеву Заједнице,
 званишне представнике ФСС (ппсматраш суђеоа/делегат на утакмици), кпјима
треба да пбезбеде најбпље мпгуће услпве за пбављаое дужнпсти на утакмици,
 званишне представнике гпстујућег клуба (најмаое 10 места у ВИП лпжи).
 да дпставе пре ппшетка сваке такмишарске фазе 5 (пет) прппусница и/или
идентификатпра за званишне представнике прганизатпра такмишеоа щтп им
пмпгућава кретаое пп свим зпнама стадипна клуба - прганизатпра утакмице.
Члан 96.
Заливаое терена мпра бити заврщенп 60 минута пре ппшетка утакмице.
Заливаое терена пре ппшетка саме утакмице (10 дп 15 минута) и у пплувремену мпже
се пбавити али самп уз сагласнпст судије и пба тима.
XIX - ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 97.
За све щтп није предвиђенп пвим Прпппзицијама важе пдредбе Правилника п
фудбалским такмишеоима ФСС и псталих прпписа Фудбалскпг савеза Србије.
Члан 98.
Пве Прпппзиције такмишеоа за првенствп Прве лиге Србије у фудбалу ступају на
снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ФСС "Фудбал“.
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