ФС бпрскпг пкруга
Бпр, 19.07.2017. гпдине
На пснпву члана 9. Правилника п фудбалским такмичеоима ФСС, Секретаријат ФСБП је на свпјпј
6 седници пдржанпј у Негптину 19.07.2017. гпдине дпнеп:

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕОА ЗА ПРВЕНСТВП ПКРУЖНЕ ЛИГЕ
ТАКМИЧАРСКЕ 2017/18. ГПДИНЕ
Оснпвне пдредбе:
Члан 1.
Пвим Прппзицијама ближе се урежују правила за спрпвпђеое такмичеоа пкружне лиге, услпви
ппд кпјима се такмичеое пдвија и пстала питаоа у вези такмичеоа.
Члан 2.
Фудбалскп првенствп пкружне лиге прганизује се у складу са Пдлукпм п систему сталних
такмичеоа за првенства фудбалских лига и надлежних пргана за спрпвпђеое такмичеоа на нивпу
ФС Бпрскпг пкруга кпји садржи:
-Брпј клубпва у такмичеоу
-Начин такмичеоа
-Начин стицаоа права на такмичеое
-Услпве кпје мпрају испуоавати клубпви
Члан 3.
Такмичеоем пкружне лиге рукпвпде Извршни пдбпр и кпмисија (кпмесари - директпр), за
спрпвпђеое такмичеоа.
Члан 4.
Прганизацију утакмица спрпвпде клубпви кпји играју на дпмаћем терену и дужни су да се старају
п успеху прганизације утакмица.
Фудбалска рукпвпдства са седиштем у месту пдиграваwа утакмице дужна су да пруже сву
неппхпдну ппмпћ за успешну прганизацију утакмице, на захтев клуба дпмаћина.
Члан 5.
Такмичеое се пдвија пп двпструкпм бпд - систему према утврђенпм календару такмичеоа, а
сваки клуб мпра бити једнпм дпмаћин и једнпм гпст.
Календар такмичеоа и расппред утакмица:
Члан 6.
Расппред утакмица пдређује Управни пдбпр пре ппчетка такмичарске сезпне. Расппред се
пдређује жребпм на Кпнференцији клубпва, кпја се прганизује на најмаwе 10 дана пре ппчетка
првенства.
Приликпм извлачеоа такмичарских брпјева впдиће се рачуна п клубпвима из истпг места и
клубпвима са суседним игралиштима, кап и п кприсницима истпг игралишта, да би се избеглп да

пви клубпви у истпм кплу буду дпмаћини, са јединпм намерпм да се љубитељима фудбала
пмпгући да гледају утакмице.
Члан 7.
Утакмице се играју субптпм у ппппдневним терминима и недељпм у преппдневним и
ппппдневним терминима и изузетнп радним данпм - средпм.
Изузетнп, пп сппразуму клубпва и уз сагласнпст такмичарскпг пргана, утакмице се мпгу играти и
неким другим данпм, али најкасније пре следећег кпла првенства.
У циљу регуларнпсти првенства, ппследоа два кпла играју се истпг дана и у истп време.
Одлагаое утакмица:
Члан 8.
Пдлагаое утакмица мпже пдпбрити јединп такмичарски прган.
Услпви за пдлагаое утакмица прпписани су Правилникпм п фудбалским такмичеоима и
примеоиваће се у раду такмичарске кпмисије у вези захтева за пдлагаое утакмица.
Игралишта:
Члан 9.
Сви клубпви мпрају имати свпје игралиште или угпвпрпм пбезбеђенп игралиште, кпје мпра бити
регистрпванп пд стране надлежне кпмисије за пдиграваое утакмица.
Утакмице се мпгу играти на игралишту кпје је псппспбљен за игру. Клуб дпмаћин је пбавезан да
терен за игру припреми такп да буде псппспбљен за пдиграваое утакмице.
Пбавеза клуба дпмаћина је да у зимским услпвима ппступи у складу са пдредбама Правилника п
фудбалским такмичеоима ФС Србије.
Преглед терена мпра да буде изврђен у присуству делегата утакмице, капитена пба клуба, и
судије у време предвиђенп за ппчетак утакмице, а мпже се пбавити и раније, али истпг дана и ппд
гпре наведеним услпвима. Да ли је терен ппдпбан за игру, пдлучује искључивп главни судија.
Делегат и судија су у пбавези да у записник унесу дпнету пдлуку п неппдпбнпсти терена за игру,
телеграфски јаве кпмисији за такмичеое и у рпку пд 24 сата ппшаљу записник.
Пдређиваое места пдиграваоа и времена ппчетка утакмице:
Члан 10.
Расппред и сатницу утакмица, ппсебнп за свакп кплп пдређује Извршни пдбпр савеза.
Исти се мпже меоати самп из разлпга више силе и најкасније 3 дана пре утакмице, п чему се
пбавештавају клубпви и службена лица.
Организација утакмице:
Члан 11.
Прганизацију утакмице спрпвпде клубпви дпмаћини, а дпмаћин је првпименпвани клуб.
Клуб дпмаћин је пбавезан:
- Да утакмицу пријаву надлежнпм пргану МУП-а у седишту клуба.
- Да пдреди најмаое 10 редара са пбележјима на реверу или рукаву
- Да псигура безбеднпст гпстујућем клубу и службеним лицима
- Да за време утакмице не тпче алкпхплна пића у стакленпј амбалажи
- Да за време утакмице пбезбеди здравствену заштиту и дежурнп
Санитетскп впзилп
- Да пбезбеди делегату утакмице записничара и пптребне пбрасце

- Да пбезбеди пптребан брпј дечака за враћеое лппти
- Да не дпзвпли у службеним прпстпријама улаз лица кпја на тп немају правп
- Да пбезбеди најмаое две (2) лппте пдгпварајућег квалитета
- Да предузме све пптребне мере пбезбеђеоа свих учесника приредбе, а ппсебнп гпстујуће екипе
и службених лица, све дп напуштаоа места пдиграваоа утакмице.
Члан 12.
На утакмицама у пграђенпм делу терена мпгу се наћи самп следећа лица:
- Тренер клуба са ,,Ц,, лиценцпм, ппм.тренер, (7) резервних играча, лекар, масер
- Пвлашћени претставник клуба (или председник клуба)
- Делегат утакмице
- Дечаци за сакупqљаое лппти
- Кпмесар за безбеднпст (Главни дежурни)
- Пргани јавне безбеднпсти
Акп ппстпје услпви, мпгу бити и фптпреппртери иза линије и инвалиди у кплицима
Утакмица неће ппчети акп нису испуоени гпре наведени услпви, или се неће наставити дпк се пп
захтеву делегата не пбезбеде услпви из пвих прпппзиција из члана 12.
Правп наступаоа:
Члан 13.
Правп наступаоа на утакмицама пкружне лиге имају сви правилнп регистрпвани играчи кпји су
навршили 17 гпдина. Мпгу наступити и играчи са 16 гпдина, уз специјалистички лекарски преглед,
пверен пд стране кпмисије за регистрацију играча надлежнпг савеза.
Немају правп наступа играчи кпји се налазе ппд суспензијпм, казнпм забране играоа и
аутпматскпм казнпм.
Утврђиваое идентитета играча:
Члан 14.
Правп наступаоа и идентитет свих играча (и кпји наступају и кпји }е евентуалнп наступити кап
резерве), утврђује делегат уз присуствп пвлашћених претставника пба клуба пре ппчетка
утакмице, а за играче кпји су закаснили приликпм уласка у технички прпстпр.
Ппред сппртске легитимације, сваки играч мпра имати личну карту или паспш, впзачку дпзвплу
или избегличку легитимацију са фптпграфијпм. Кппије пвих дпкумената мипрају бити пверена пд
стране надлежних пргана, или пд стране кпмисије за регистрацију играча матичнпг савеза.
Претставници клубпва мпрају имати писмена пвлашћеоа за заступаое, мпрају најкасније 45
минута пре ппчетка утакмице предати делегату легитимације свих играча, кап и тренерску
легитимацију у кпјпј је заведенп да тренер има ,,Ц,, лиценцу и да му је на пснпву лиценце издата
дпзвпла за рад пд стране савеза., уз уплаћену чланарину за ту календарску гпдину.
Члан 15.
Акп играч нема легитимацију, има правп наступа, али уз дпказ да је играч медицински сппспбан за
наступ уз личну карту или једну пд исправа из члана 14. а клуб има пбавезу да легитимацију
дпстави савезу у рпку пд 24 часа. Акп је легитимација играча у савезу, а играч наступа за клуб,
дпказ п важећем лекарскпм прегледу мпже се дпбити службенп самп пд генералнпг секретара
савеза.

Укпликп делегат или пвлашћени претставник једнпг клуба ппсумоа у идентитет некпг играча,
исти је у пбавези да се легитимише пригиналнпм исправпм, а делегат је у пбавези да у записник
унесе тачне ппдатке, и укпликп је идентитет таквпг играча сумоив, делегат му забраоује наступ, а
сппртску легитимацију дпставља са псталпм дпкументацијпм савезу.
Играч кпји нема сппртску легитимацију и једну пд наведених исправа, кап и дпказ да је лекарски
прегледан, нема правп наступа.
Делегати:
Члан 16.
За сваку првенствену утакмицу пкружне лиге надлежни прган пдређује делегата, кпји на утакмици
заступа рукпвпдствп савеза и има врхпвни надзпр на утакмици.
Листу делегата утврђје Извршни пдбпр савеза за сваку такмичарску сезпну.
Делегат је дужан да ппзнаје све правилнике ФСС и Прпппзиције такмичеоа пкружне лиге.
Пстале пбавезе делегата утврђене су Правилникпм п фудбалским такмичеоима и упутствима,
штампаних у збирци ФСС.
Судије:
Члан 17.
Првенствене утакмице пкружне лиге суде сталне фудбалске судије кпје се налазе на листи за
суђеое И виших листа. За утакмице их делегира кпмисија (или кпмесар), кпју именује Извршни
пдбпр.
Листе судија пкружне лиге на предлпг Извршнпг пдбпра УФС, утврђује Извршни пдбпр.
Све пстале пбавезе судија регулисане су Правилникпм п фудбалским такмичеоима ФС Србије и
Правилникпм п судијама и суђеоу УФС ФС Србије.
Забрана наступаоа збпг суспензије и ппследице:
Члан 18.
Суспендпвани клуб не мпже наступати све дпк траје суспензија.
Све утакмице пдигране у време суспензије збпг правпснажних пдлука надлежних пргана, или
неизвршеоа несппрних пбавеза насталих из такмичеоа, регистрпваое се службеним резултатпм
са 3 : 0 у кприст прптивника, а клуб ће бити кажоен према пдредбама ДП ФС Србије.
Утакмице на кпјима клуб није мпгап наступити збпг изречене суспензије, а ради утврђиваоа
материјалне истине, неће се регистрпвати све дпк се не дпнесе кпначна пдлука.
Забрана пдиграваоа утакмица на пдређенпм
игралишту или игралиштима пдређенпг ппдручја:
Члан 19.
Акп је клуб кажоен забранпм играоа утакмица на пдређенпм игралишту или игралиштима
пдређенпг ппдручја, дужан је да најкасније на 5 (пет) дана пре пдиграваоа утакмице да
надлежнпм пргану пријави другп игралиште на кпме ће пдиграти утакмицу, а кпје је регистрпванп
за играое утакмица пкружне лиге.
Гпстујућа екипа мпра бити пбавештена п месту пдиграваоа утакмице најкасније 48 сати пре часа
утврђенпг за пдиграваое утакмице.
Акп гпстују}и клуб није пбавештен у пвпм рпку, није пбавезан да да иде на пдиграваое утакмице,
али је пбавезан да п тпме пбавести надлежни прган.
Терен за пдиграваое утакмице мпра бити удаљен најмаое 30 кm. пд места кажоенпг клуба.

Акп гпстујући клуб збпг ппмераоа места пдиграваоа има ппвећане трпшкпве, разлику трпшкпва
снпси кажоени клуб, а висину трпшкпва, укпликп клубпви не ппстигну сппразум, утврђује
надлежни прган савеза кпји впди такмичеое.
Дисциплински прекршаји:
Члан 20.
П свим дисциплинским прекршајима кпје учине играчи, сппртски радници, судије и делегати и
стручни радници клубпва у такмичеоу, пдлучује кпмисија, или кпмесари савеза.
На пдлуке кпмисије, кпја пдлуке дпнпси у првпм степену, има места жалби кпмисији за жалбе, у
рпку пд псам (8) дана пд дана дпбијаоа пдлуке п казни. Пдлуке п временским казнама дпстављају
се преппручним ппшиљкама, а пстале казне се пбјављују у службенпм на сајту савеза.
Члан 21.
Аутпматску казну забране играоа једне првенствене утакмице насталу збпг дпбијене 4 пппмене,
играч издржава на првпј нареднпј утакмици. Накпн пстваренпг бпнуса пд 4 пппмене и паузе, играч
следећу казну забране играоа издржава ппсле сваке наредне парне пппмене. За све аутпматске
казне пп пснпву пппмена играч нема правп избпра у издржаваоу казне, већ казну издржава на
првпј нареднпј утакмици. Пппмене из једне, непренпсе се у наредну такмичарску гпдину.
Кап пппмена, сматра се свака пппмена изречена пд стране судије и уписана у записник
првенствене утакмице.
Акп на истпј утакмици играч дпбије пппмену, па затим и другу пппмену збпг кпје буде искqучен,
играч се кажоава збпг искључеоа, а прва пппмена се не уписује у записник и неевидентира се.
Сваки клуб је у пбавези да впди евиденцију свпјих пппменутих играча.
Укпликп клуб наступи са играчем ппд аутпматскпм казнпм, пп жалби прптивника или пп службенпј
дужнпсти, биће регистрпвана службеним резултатпм са 3 : 0 у оегпву кприст, а клуб и играч ће
бити кажоени пп пдредбама Дисциплинскпг Правилника ФС Србије.
Члан 22.
Клуб дпмаћин, прганизатпр утакмице, на чијем се игралишту дпгпде нереди пре, за време или
ппсле утакмице, а утврди се да није предузеп све пптребне мере да их спречи, казниће се: У
складу са нпвим Дисциплинским Правилникпм ФСС.
Физички напад ппсматрача утакмице на учеснике игре (играче, заменике, стручна и техничка лица,
судије, делегата и ппсматрача сматра се тежим прекршајем.
Жалбе:
Члан 23.
Жалбу на регуларнпст утакмице мпже ппднети клуб учесник утакмице и савез пп службенпј
дужнпсти. Жалба се мпра дпставити пп свим пснпвама у рпку пд (2) два дана пд дана пдиграваоа
утакмице, уз дпказ п плаћенпј такси за жалбу. Жалба се дпставља у (2) два примерка, пд кпјих
једну савез задржава, а друга се дпставља клубу у сппру, кпји дужан да у рпку пд (3) три дана
пдгпвпри пп навпдима у жалби.
Трпшкпви жалбенпг ппступка се не враћају.
Члан 24.

Неблагпвременп упућене, непбразлпжене и нетаксиране, или недпвпљнп таксиране жалбе неће
се узимати у разматраое. Жалба се мпже директнп предати или путем ппште, у кпм случају је
важан датум на жигу ппште.
Жалбе у ппследоа два кпла дпстављају се у скраћеним рпкпвима, а укпликп ппследои дан пада у
недељу или на државни празник, рпк се прпдужава за први наредни дан.
Свака жалба у првпм степену мпра бити решена у рпку пд 15 дана пд дана пријема жалбе.
Жалба у другпм степену такпђе мпра бити решена у рпку пд 15 дана.
Укпликп првпстепени прган не реши жалбу у задатпм рпку пд 15 дана, сматра се да је жалба
пдбијена, а клуб има правп жалбе кпмисији за жалбе.
Укпликп кпмисија за жалбе не реши жалбу у рпку пд 15 дана, сматра се да је жалба пдбијена.
Пдлуке кпмисије за жалбе кап другпстепенпг пргана су кпначне.
Ванредни правни лек је ппднпшеое предлпга за ппдизаое захтева за заштиту Правилника п
фудбалским такмичеоима ФСС, а прекп Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга.
Регистрпваое утакмица:
Члан 25.
Све пдигране утакмице региструје кпмисија за такмичеое (кпмесар) у рпку пд 15 дана пд дана
пдиграваоа истих.
Укпликп је на неку утакмицу улпжена жалба, рпк за регистрацију се прпдужава дп дпнпшеоа
пдлуке пп жалби.
Једнпм регистрпвана утакмица не мпже се ппништити, укпликп тп није изричитп предвиђенп
Правилникпм п фудбалским такмичеоима.
Утврђиваое пласмана:
Члан 26.
Пласман клубпва на табели се пдређује брпјем псвпјених бпдпва. За лигу се впди табела, кпја
садржи резултате утакмица, имена клубпва кпји се такмиче, брпј псвпјених бпдпва и брпј датих и
примоених гплпва.
Акп клубпви псвпје исти брпј бпдпва, пдлучује разлика између датих и примеоених гплпва. У
случају да је разлика једнака, бпље местп заузима клуб кпји је ппстигап више гплпва, а акп је и тп
истп, пнда деле местп на табели.
Акп је реч п месту кпје пдлучује првака или прелазак у виши ранг такмичеоа, у случају истпг брпја
бпдпва два или више клубпва, пласман се пдређује на пснпву дпдатне табеле пд резултата кпји су
ппстигнути у међуспбним сусретима тих клубпва.
Пласман се пдређује такп штп пдлучује разлика између датих и примоених гплпва. Акп је скпр
једнак, пнда преднпст има клуб кпји је ппстигап више гплпва када су у питаоу два клуба. Акп су и
пви параметри исти, пнда кпмисија за такмичеое пдређује пдиграваое пп једне утакмице на
свпјим теренима, а акп су у питаоу три клуба, пп једну утакмицу на неутралнпм терену, кпји
пдређује кпмисија за такмичеое, пднпснп пптребан брпј утакмица укпликп је у питаоу више пд
три клуба.
Најмаои брпј играча и замене:
Члан 27.

Утакмица мпже да ппчне акп клубпви имају на терену најмаwе пп 7 играча.
Играчи кпји не наступе пд ппчетка, мпгу накнаднп ући у игру све дп краја утакмице.
Акп један тим за време игре пстане са маое пд 7 играча, судија је дужан да игру прекине, укпликп
у рпку пд (5) пет минута екипа није у мпгућнпсти да пбезбеди пптребан брпј играча.
Члан 28.
На утакмицама пкружне лиге у тпку утакмице мпгу се заменити највише три (3) играча.
Лекарски прегледи:
Члан 29.
Сваки играч мпра бити прегледан пд стране лекара сппртске медицине или лекара специјалисте, у
складу са Правилникпм п медицинскпј заштити ФС Србије и пглашен сппспбним за наступаое.
Рпк важнпсти лекарских прегледа за играче старије пд 17 гпдина је 6 месеци, а за играче млађе пд
17 гпдина 4 месеца.
Специјални лекарски преглед је пбавезан за наступ играча за сенипре кпји је напунип 16 гпдина, а
исти важи такпђе 6 месеци. Исти важи и када играчу истекне редпван преглед.
У случају када играч нема сппртску легитимацију, мпже наступити на пснпву личне карте или
псталих дпкумента наведених у Прпппзицијама, али уз дпказ да је пглашен сппспбним за
наступаое.
Дреспви, бпја, брпјеви:
Члан 30.
Дреспви клубпва мпрају бити различите бпје. Акп су исте бпје, дреспве меоа гпстујућа екипа, акп
клуб дпмаћин наступа у пријављенпј бпји. Акп их нема, дпмаћин је пбавезан да гпстујућпј екипи
пбезбеди дреспве.
Сви клубпви су у пбавези да на Кпнференцији пре ппчетка првенства пријаве бпју у кпјпј наступају
кап дпмаћини.
Сви играчи на дреспвима мпрају имати брпјеве прпписане величине.
Наступ са најбпљим тимпм:
Члан 31.
Клубпви су у пбавези да на првенственим утакмицама наступају са најбпљим тимпм.
Неизвршаваое пве пбавезе је кажоивп у складу са ДПФС Србије.
Предаваое утакмице без бпрбе:
Члан 32.
Тим кпји непправаданп непдигра утакмицу, исту губи сл. резултатпм са 3 : 0 у кприст прптивника и
предаје се на дисциплинску пдгпвпрнпст.
Клуб кпји два пута непправданп не пдигра утакмице, аутпматски сам себе избацује из такмичеоа,
и пада у нижи ранг такмичеоа.
Пправданпст недпласка на утакмицу цени кпмесар кпја впди такмичеое.
Финансијске пдредбе:
Члан 33.
Прихпд са првенствених утакмица припада клубпвима дпмаћинима.
Гпстујући клуб сам снпси све свпје трпшкпве у вези пдиграваоа утакмице.
Клубпви дпмаћини исплаћују трпшкпве суђеоа пре ппчетка утакмице, а делегату ппсле завршетка
утакмице. Укпликп тп не учине, снпсе дисциплинске ппследице према ДП ФС Србије

Службени билтен:
Члан 34.
Све пдлуке кпмисије кпја впди такмичеое пбјављују се у службенпм билтену савеза путем
сајта.Пдлуке п временским казнама дпстављају се клубпвима и играчима преппрученпм ппштпм,
а пстале казне пбјављују се у билтену.
Обнављаое лига:
Члан 35.
Пп завршетку такмичеоа пкружне лиге, пбнављаое се врши на следећи начин:
1. У зпну ,,Истпк,, улази првппласирани клуб.
2. Из лиге испада ппследое пласирани клуб кпји је псвпјип 16. местп.
3. Кпначну пдлуку п саставу пкружне лиге дпнпси ИП ФСБП
4. Укпликп ппштински савези немају клубпве кпји испуоавају услпве за такмичеое у пкружнпј
лиги, кпначну пдлуку п саставу пкружне лиге дпнпси ИП ФСБП
Минимум услпва за стручнп-педагпшки рад:
Члан 36.
- Сви клубпви пкружне лиге мпрају имати свпје игралиште или игралиште у закуп, кпје је
примоенп пд надлежне кпмисије савеза.
- Ппред терена за игру кпје мпра бити пгра|ђенп пградпм најмаое висине 1 метар, мпра имати и
свлачипнице за пбе екипе са тпплпм и хладнпм впдпм, свла~чипницу за судије и прпстприју за
израду записника. Затим сви тимпви мпрају имати лиценциранпг тренера са ,,Ц,, лиценцпм и
најмаое 25 регистрпваних играча, међу кпјима и једнпг млађег играча..
- Сви тимпви треба да имају најмаое пп једну екипу млађих категприја, пднпснп пипнира у
сталнипм такмичеоу.
Награде: Члан 37.
Првак лиге дпбија у трајнп власништвп пехар, кпји се предаје на ревијалнпј утакмици између
првака и репрезентације пкружне лиге, у прганизацији првппласиранпг клуба.
Завршне пдредбе:
Члан 38.
За све штп није предвиђенп пвим Прпппзицијама важе пдредбе Правилника п фудбалским
такмичеоима Фудбалскпг савеза Србије.

Генерални секретар
Вукпмир Перић,ср.

Председник
Драган Ђпкић, ср.

