ФС борског округа
Бор, 29.07.2018. године
На основу члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ФСБО је на
својој 11 седници одржаној 29.07.2018. године донео:

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ОКРУЖНЕ ЛИГЕ
ТАКМИЧАРСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
Основне одредбе:
Члан 1.
Овим Прпозицијама ближе се урежују правила за спровођење такмичења окружне лиге, услови
под којима се такмичење одвија и остала питања у вези такмичења.
Члан 2.
Фудбалско првенство окружне лиге организује се у складу са Одлуком о систему сталних
такмичења за првенства фудбалских лига и надлежних органа за спровођење такмичења на нивоу
ФС Борског округа који садржи:
-Број клубова у такмичењу
-Начин такмичења
-Начин стицања права на такмичење
-Услове које морају испуњавати клубови
Члан 3.
Такмичењем окружне лиге руководе Извршни одбор и комисија (комесари - директор), за
спровођење такмичења.
Члан 4.
Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да се старају
о успеху организације утакмица.
Фудбалска руководства са седиштем у месту одиграваwа утакмице дужна су да пруже сву
неопходну помоћ за успешну организацију утакмице, на захтев клуба домаћина.
Члан 5.
Такмичење се одвија по двоструком бод - систему према утврђеном календару такмичења, а
сваки клуб мора бити једном домаћин и једном гост.
Календар такмичења и распоред утакмица:
Члан 6.
Распоред утакмица одређује Управни одбор пре почетка такмичарске сезоне. Распоред се
одређује жребом на Конференцији клубова, која се организује на најмаwе 10 дана пре почетка
првенства.
Приликом извлачења такмичарских бројева водиће се рачуна о клубовима из истог места и
клубовима са суседним игралиштима, као и о корисницима истог игралишта, да би се избегло да

ови клубови у истом колу буду домаћини, са једином намером да се љубитељима фудбала
омогући да гледају утакмице.
Члан 7.
Утакмице се играју суботом у поподневним терминима и недељом у преподневним и
поподневним терминима и изузетно радним даном - средом.
Изузетно, по споразуму клубова и уз сагласност такмичарског органа, утакмице се могу играти и
неким другим даном, али најкасније пре следећег кола првенства.
У циљу регуларности првенства, последња два кола играју се истог дана и у исто време.
Одлагање утакмица:
Члан 8.
Одлагање утакмица може одобрити једино такмичарски орган.
Услови за одлагање утакмица прописани су Правилником о фудбалским такмичењима и
примењиваће се у раду такмичарске комисије у вези захтева за одлагање утакмица.
Игралишта:
Члан 9.
Сви клубови морају имати своје игралиште или уговором обезбеђено игралиште, које мора бити
регистровано од стране надлежне комисије за одигравање утакмица.
Утакмице се могу играти на игралишту које је оспособљен за игру. Клуб домаћин је обавезан да
терен за игру припреми тако да буде оспособљен за одигравање утакмице.
Обавеза клуба домаћина је да у зимским условима поступи у складу са одредбама Правилника о
фудбалским такмичењима ФС Србије.
Преглед терена мора да буде изврђен у присуству делегата утакмице, капитена оба клуба, и
судије у време предвиђено за почетак утакмице, а може се обавити и раније, али истог дана и под
горе наведеним условима. Да ли је терен подобан за игру, одлучује искључиво главни судија.
Делегат и судија су у обавези да у записник унесу донету одлуку о неподобности терена за игру,
телеграфски јаве комисији за такмичење и у року од 24 сата пошаљу записник.
Одређивање места одигравања и времена почетка утакмице:
Члан 10.
Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује Извршни одбор савеза.
Исти се може мењати само из разлога више силе и најкасније 3 дана пре утакмице, о чему се
обавештавају клубови и службена лица.
Организација утакмице:
Члан 11.
Организацију утакмице спроводе клубови домаћини, а домаћин је првоименовани клуб.
Клуб домаћин је обавезан:
- Да утакмицу пријави надлежном органу МУП-а у седишту клуба најмање 5 дана раније
- Да одреди најмање 10 редара са обележјима на реверу или рукаву
- Да осигура безбедност гостујућем клубу и службеним лицима
- Да за време утакмице не точе алкохолна пића у стакленој амбалажи

- Да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежурно
санитетско возило
- Да обезбеди делегату утакмице записничара и потребне обрасце
- Да обезбеди потребан број дечака за враћење лопти
- Да не дозволи у службеним просторијама улаз лица која на то немају право
- Да обезбеди најмање две (2) лопте одговарајућег квалитета
- Да предузме све потребне мере обезбеђења свих учесника приредбе, а посебно гостујуће екипе
и службених лица, све до напуштања места одигравања утакмице.
Члан 12.
На утакмицама у ограђеном делу терена могу се наћи само следећа лица:
- Тренер клуба са ,,Ц,, лиценцом, пом.тренер, (7) резервних играча, лекар, масер
- Овлашћени претставник клуба (или председник клуба)
- Делегат утакмице
- Дечаци за сакупqљање лопти
- Комесар за безбедност (Главни дежурни)
- Органи јавне безбедности
Ако постоје услови, могу бити и фоторепортери иза линије и инвалиди у колицима
Утакмица неће почети ако нису испуњени горе наведени услови, или се неће наставити док се по
захтеву делегата не обезбеде услови из ових пропозиција из члана 12.
Право наступања:
Члан 13.
Право наступања на утакмицама окружне лиге имају сви правилно регистровани играчи који су
навршили 17 година. Могу наступити и играчи са 16 година, уз специјалистички лекарски преглед,
оверен од стране комисије за регистрацију играча надлежног савеза.
Немају право наступа играчи који се налазе под суспензијом, казном забране играња и
аутоматском казном.
Утврђивање идентитета играча:
Члан 14.
Право наступања и идентитет свих играча (и који наступају и који }е евентуално наступити као
резерве), утврђује делегат уз присуство овлашћених претставника оба клуба пре почетка
утакмице, а за играче који су закаснили приликом уласка у технички простор.
Поред спортске легитимације, сваки играч мора имати личну карту или пасош, возачку дозволу
или избегличку легитимацију са фотографијом. Копије ових докумената миорају бити оверена од
стране надлежних органа, или од стране комисије за регистрацију играча матичног савеза.
Претставници клубова морају имати писмена овлашћења за заступање, морају најкасније 45
минута пре почетка утакмице предати делегату легитимације свих играча, као и тренерску
легитимацију у којој је заведено да тренер има ,,Ц,, лиценцу и да му је на основу лиценце издата
дозвола за рад од стране савеза., уз уплаћену чланарину за ту календарску годину.

Члан 15.
Ако играч нема легитимацију, има право наступа, али уз доказ да је играч медицински способан за
наступ уз личну карту или једну од исправа из члана 14. а клуб има обавезу да легитимацију
достави савезу у року од 24 часа. Ако је легитимација играча у савезу, а играч наступа за клуб,
доказ о важећем лекарском прегледу може се добити службено само од генералног секретара
савеза.
Уколико делегат или овлашћени претставник једног клуба посумња у идентитет неког играча,
исти је у обавези да се легитимише оригиналном исправом, а делегат је у обавези да у записник
унесе тачне податке, и уколико је идентитет таквог играча сумњив, делегат му забрањује наступ, а
спортску легитимацију доставља са осталом документацијом савезу.
Играч који нема спортску легитимацију и једну од наведених исправа, као и доказ да је лекарски
прегледан, нема право наступа.
Делегати:
Члан 16.
За сваку првенствену утакмицу окружне лиге надлежни орган одређује делегата, који на утакмици
заступа руководство савеза и има врховни надзор на утакмици.
Листу делегата утврђје Извршни одбор савеза за сваку такмичарску сезону.
Делегат је дужан да познаје све правилнике ФСС и Пропозиције такмичења окружне лиге.
Остале обавезе делегата утврђене су Правилником о фудбалским такмичењима и упутствима,
штампаних у збирци ФСС.
Судије:
Члан 17.
Првенствене утакмице окружне лиге суде сталне фудбалске судије које се налазе на листи за
суђење И виших листа. За утакмице их делегира комисија (или комесар), коју именује Извршни
одбор.
Листе судија окружне лиге на предлог Извршног одбора УФС, утврђује Извршни одбор.
Све остале обавезе судија регулисане су Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије и
Правилником о судијама и суђењу УФС ФС Србије.
Забрана наступања због суспензије и последице:
Члан 18.
Суспендовани клуб не може наступати све док траје суспензија.
Све утакмице одигране у време суспензије због правоснажних одлука надлежних органа, или
неизвршења неспорних обавеза насталих из такмичења, регистровање се службеним резултатом
са 3 : 0 у корист противника, а клуб ће бити кажњен према одредбама ДП ФС Србије.
Утакмице на којима клуб није могао наступити због изречене суспензије, а ради утврђивања
материјалне истине, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука.
Забрана одигравања утакмица на одређеном
игралишту или игралиштима одређеног подручја:
Члан 19.

Ако је клуб кажњен забраном играња утакмица на одређеном игралишту или игралиштима
одређеног подручја, дужан је да најкасније на 5 (пет) дана пре одигравања утакмице да
надлежном органу пријави друго игралиште на коме ће одиграти утакмицу, а које је регистровано
за играње утакмица окружне лиге.
Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакмице најкасније 48 сати пре часа
утврђеног за одигравање утакмице.
Терен за одигравање утакмице мора бити удаљен најмање 30 кm. од места кажњеног клуба.
Ако гостујући клуб због померања места одигравања има повећане трошкове, разлику трошкова
сноси кажњени клуб, а висину трошкова, уколико клубови не постигну споразум, утврђује
надлежни орган савеза који води такмичење.
Дисциплински прекршаји:
Члан 20.
О свим дисциплинским прекршајима које учине играчи, спортски радници, судије и делегати и
стручни радници клубова у такмичењу, одлучује комисија, или комесари савеза.
На одлуке комисије, која одлуке доноси у првом степену, има места жалби комисији за жалбе, у
року од осам (8) дана од дана добијања одлуке о казни. Одлуке о временским казнама достављају
се препоручним пошиљкама, а остале казне се објављују у службеном на сајту савеза.
Члан 21.
Клуб који неоправдано не отпутује на одигравање утакмице казниће се са 10.000 динара, клуб
који започне утакмицу са недовољним бројем играча, па се због тога утакмица прекине, казниће се са 8.000 динара. Примена члана 53 ДП ФСС је таква да се први пут клуб кажњава са 1.000
динара, а сваки наредни пут је казна већа за 1.000 динара. Клуб који није лиценцирао тренера
са најмање УЕФ-а ,,Ц,, лиценцом казниће се сваки пут са по 3.000 динара.
Неодлазак на утакмицу не може се правдати због проблема са превозом.
Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због добијене 4 опомене,
играч издржава на првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и паузе, играч
следећу казну забране играња издржава после сваке наредне парне опомене. За све аутоматске
казне по основу опомена играч нема право избора у издржавању казне, већ казну издржава на
првој наредној утакмици. Опомене из једне, непреносе се у наредну такмичарску годину.
Као опомена, сматра се свака опомена изречена од стране судије и уписана у записник
првенствене утакмице.
Ако на истој утакмици играч добије опомену, па затим и другу опомену због које буде искqучен,
играч се кажњава због искључења, а прва опомена се не уписује у записник и неевидентира се.
Сваки клуб је у обавези да води евиденцију својих опоменутих играча.
Уколико клуб наступи са играчем под аутоматском казном, по жалби противника или по службеној
дужности, биће регистрована службеним резултатом са 3 : 0 у његову корист, а клуб и играч ће
бити кажњени по одредбама Дисциплинског Правилника ФС Србије.
Члан 22.

Клуб домаћин, организатор утакмице, на чијем се игралишту догоде нереди пре, за време или
после утакмице, а утврди се да није предузео све потребне мере да их спречи, казниће се: У
складу са новим Дисциплинским Правилником ФСС.
Физички напад посматрача утакмице на учеснике игре (играче, заменике, стручна и техничка лица,
судије, делегата и посматрача сматра се тежим прекршајем.

Жалбе:
Члан 23.
Жалбу на регуларност утакмице може поднети клуб учесник утакмице и савез по службеној
дужности. Жалба се мора доставити по свим основама у року од (2) два дана од дана одигравања
утакмице, уз доказ о плаћеној такси за жалбу. Жалба се доставља у (2) два примерка, од којих
једну савез задржава, а друга се доставља клубу у спору, који дужан да у року од (3) три дана
одговори по наводима у жалби.
Трошкови жалбеног поступка се не враћају.
Члан 24.
Неблаговремено упућене, необразложене и нетаксиране, или недовољно таксиране жалбе неће
се узимати у разматрање. Жалба се може директно предати или путем поште, у ком случају је
важан датум на жигу поште.
Жалбе у последња два кола достављају се у скраћеним роковима, а уколико последњи дан пада у
недељу или на државни празник, рок се продужава за први наредни дан.
Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Жалба у другом степену такође мора бити решена у року од 15 дана.
Уколико првостепени орган не реши жалбу у задатом року од 15 дана, сматра се да је жалба
одбијена, а клуб има право жалбе комисији за жалбе.
Уколико комисија за жалбе не реши жалбу у року од 15 дана, сматра се да је жалба одбијена.
Одлуке комисије за жалбе као другостепеног органа су коначне.
Ванредни правни лек је подношење предлога за подизање захтева за заштиту Правилника о
фудбалским такмичењима ФСС, а преко Фудбалског савеза Борског округа.
Регистровање утакмица:
Члан 25.
Све одигране утакмице региструје комисија за такмичење (комесар) у року од 15 дана од дана
одигравања истих.
Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију се продужава до доношења
одлуке по жалби.
Једном регистрована утакмица не може се поништити, уколико то није изричито предвиђено
Правилником о фудбалским такмичењима.

Утврђивање пласмана:
Члан 26.
Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. За лигу се води табела, која
садржи резултате утакмица, имена клубова који се такмиче, број освојених бодова и број датих и
примњених голова.
Ако клубови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примењених голова. У
случају да је разлика једнака, боље место заузима клуб који је постигао више голова, а ако је и то
исто, онда деле место на табели.
Ако је реч о месту које одлучује првака или прелазак у виши ранг такмичења, у случају истог броја
бодова два или више клубова, пласман се одређује на основу додатне табеле од резултата који су
постигнути у међусобним сусретима тих клубова.
Пласман се одређује тако што одлучује разлика између датих и примњених голова. Ако је скор
једнак, онда предност има клуб који је постигао више голова када су у питању два клуба. Ако су и
ови параметри исти, онда комисија за такмичење одређује одигравање по једне утакмице на
својим теренима, а ако су у питању три клуба, по једну утакмицу на неутралном терену, који
одређује комисија за такмичење, односно потребан број утакмица уколико је у питању више од
три клуба.
Најмањи број играча и замене:
Члан 27.
Утакмица може да почне ако клубови имају на терену најмаwе по 7 играча.
Играчи који не наступе од почетка, могу накнадно ући у игру све до краја утакмице.
Ако један тим за време игре остане са мање од 7 играча, судија је дужан да игру прекине, уколико
у року од (5) пет минута екипа није у могућности да обезбеди потребан број играча.
Члан 28.
На утакмицама окружне лиге у току утакмице могу се заменити највише три (3) играча.
Лекарски прегледи:
Члан 29.
Сваки играч мора бити прегледан од стране лекара спортске медицине или лекара специјалисте, у
складу са Правилником о медицинској заштити ФС Србије и оглашен способним за наступање.
Рок важности лекарских прегледа за играче старије од 17 година је 6 месеци, а за играче млађе од
17 година 4 месеца.
Специјални лекарски преглед је обавезан за наступ играча за сениоре који је напунио 16 година, а
исти важи такође 6 месеци. Исти важи и када играчу истекне редован преглед.
У случају када играч нема спортску легитимацију, може наступити на основу личне карте или
осталих документа наведених у Пропозицијама, али уз доказ да је оглашен способним за
наступање.

Дресови, боја, бројеви:
Члан 30.
Дресови клубова морају бити различите боје. Ако су исте боје, дресове мења гостујућа екипа, ако
клуб домаћин наступа у пријављеној боји. Ако их нема, домаћин је обавезан да гостујућој екипи
обезбеди дресове.
Сви клубови су у обавези да на Конференцији пре почетка првенства пријаве боју у којој наступају
као домаћини.
Сви играчи на дресовима морају имати бројеве прописане величине.

Наступ са најбољим тимом:
Члан 31.
Клубови су у обавези да на првенственим утакмицама наступају са најбољим тимом.
Неизвршавање ове обавезе је кажњиво у складу са ДПФС Србије.
Предавање утакмице без борбе:
Члан 32.
Тим који неоправадано неодигра утакмицу, исту губи службеним резултатом са 3 : 0 у корист
противника и предаје се на дисциплинску одговорност.
Клуб који два пута неоправдано не одигра утакмице, аутоматски сам себе избацује из такмичења,
и пада у нижи ранг такмичења.
Оправданост недоласка на утакмицу цени комесар која води такмичење.
Финансијске одредбе:
Члан 33.
Приход са првенствених утакмица припада клубовима домаћинима.
Гостујући клуб сам сноси све своје трошкове у вези одигравања утакмице.
Клубови домаћини исплаћују трошкове службеним лицима путем њихових текућих рачуна, уз
потписивање уговора о раду. Уколико то не учине у року од недељу дана, сносе дисциплинске
последице према ДП ФС Србије

Службени билтен:
Члан 34.
Све одлуке комисије која води такмичење и комисије за жалбе објављују се у службеном билтену
савеза путем сајта. Одлуке о временским казнама достављају се клубовима и играчима препорученом поштом, а остале казне објављују се у билтену.

Обнављање лига:
Члан 35.
- Због промене система такмичења, у сезони 2018/19 године, у зону ,,Исток,, улази клуб који
је освојио прво место у окружној лиги и још онолико клубова по пласману до 6 места, колико је предвиђено да има клубова борски округ у новоформираној лиги група ,,Исток,,
- Из лиге испада последње пласирани клуб који је освојио 16. место.
- Уколико општински савези немају клубове који испуњавају услове за такмичење у окружној
лиги, коначну одлуку о саставу окружне лиге доноси ИО ФСБО
Минимум услова за стручно-педагошки рад:
Члан 36.
- Сви клубови окружне лиге морају имати своје игралиште или игралиште у закуп, које је
примњено од надлежне комисије савеза.
- Поред терена за игру које мора бити ограђено оградом најмање висине 1 метар, мора имати и
свлачионице за обе екипе са топлом и хладном водом, свла~чионицу за судије и просторију за
израду записника. Затим сви тимови морају имати лиценцираног тренера са ,,Ц,, лиценцом и
најмање 25 регистрованих играча, међу којима и једног млађег играча..
- Сви тимови треба да имају најмање по једну екипу млађих категорија, односно пионира у
сталниом такмичењу.
- Сви клубови морају имати лиценцираног тренера са најмањим звањем тренера са УЕФ-а ,,Ц..
лиценцом.
Награде:
Члан 37.
Првак лиге добија у трајно власништво пехар, који се предаје на првенственој утакмици клуба на
којој је пласман обезбеђен.
Завршне одредбе:
Члан 38.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским
такмичењима Фудбалског савеза Србије.
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