На основу члана 49. Статута Фудбалског савеза Србије
(Службени лист ФСС "Фудбал", број 2/2007), Одбор за хитна питања ФС
Србије, на седници одржаној 6.06.2007.године, донео је

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дисциплинским правилником Фудбалског савеза Србије (у
даљем тексту: Дисциплински правилник), уређује се одговорност клубова,
играча, фудбалских радника, фудбалских и стручних удружења, који прекрше
Правила фудбалске игре и спортског понашања, или се огреше о Статут и
правилнике Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС), прописују
дисциплинске мере за учињене повреде, поступак и органе за покретање и
вођење дисциплинског поступка и друга питања поводом дисциплинске
одговорности.
Члан 2.
Починилац
дисциплинског
прекршаја
који
је
утврђен
Дисциплинским правилником и другим прописима ФСС намерно (са
умишљајем) или из нехата, биће кажњен по одредбама овог Правилника.
Нико не може бити кажњен два пута, за исту врсту прекршаја.
Нехатни учинилац може бити блаже кажњен.
За покушај дисциплинског прекршаја казниће се, у границама
казне прописане за прекршај, а може се и блаже казнити.
Члан 3.
Непознавање Статута, правилника и осталих прописа ФСС, не
ослобађа одговорности прекршиоца.
Члан 4.
Субјекти одговорности у смислу одредби овог Правилника су:
а) играчи,
б) клубови, њихови тимови, функционери и чланови,
ц)стручни и технички руководиоци клубова (представници клубова, лекари,
физиотерапеути, тренери), судије, делегати, комесари за безбедност клубова
и др.
д) чланови органа клубова и савеза
Лица наведена у претходном ставу, изузев играча, сматрају се
фудбалским радницима, у смислу одредби овог Правилника.
Казна ће се изрећи без обзира да ли је извршилац прекршаја у
време изрицања казне члан руководства, односно члан клуба.
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II - ВРСТЕ КАЗНИ
Члан 5.
Субјектима дисциплинске одговорности
дисциплинске мере, и то:

могу

се

изрећи

1. Играчима:
а) опомена,
б) новчана казна за играче професионалце,
в) забрана играња одређеног броја првенствених и куп или међународних
утакмица
г) забрана играња за одређено време,
д) забрана обављања било какве активности која је у вези са фудбалом (у
даљем тексту: забрана вршења функције
2. Фудбалским радницима:
а) опомена
б) новчана казна за функционере, стручне и техничке руководиоце који за
свој рад у клубу остварују лични доходак или друга примања,
в) забрана вршења функције, за одређено време,
г) забрана вршења функције
3. Руководству фудбалских организација:
а) опомена,
б) суспензија вршења функције на одређено или неодређено време
в) забрана вршења функције.
4. Клубовима:
а) опомена,
б) новчана казна,
в) забрана одигравања утакмица у иностранству,
г) забрана одигравања утакмица на одређеном игралишту или свим
игралиштима
одређеног подручја
д) забрана одигравање утакмица на свом игралишту без присуства
публике,
ђ)одузимање бодова,
е)негативни бодови
ж)враћање у нижи ранг такмичења (у два ранга ниже од ранга у коме се
клуб
такмичио у време изрицања казне или враћање у најнижи ранг
такмичења)
и)одузимање издате лиценце,
ј)забрана учешћа у поступку лиценцирања клубова, односно, подношења
захтева
за добијање лиценце у периоду од 1 до 3 године,
к)одузимање титуле или награде.
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5. Судијама:
а) опомена,
б) суспензија
в) забрана вршења функције.
Опомена
Члан 6.
Мера „опомена“ изриче се за дисциплинске прекршаје који су
учињени под олакшавајућим околностима.
Мера опомене не може се изрећи играчима за искључење из
игре (директно) као и за индиректно искључење (после добијене две јавне
опомене).
Новчана казна
Члан 7.
Висина новчаних казни које се могу изрећи клубовима,
играчима-неаматерима, тренерима и другим фудбалским радницима,
утврђује се посебном одлуком Извршног одбора ФСС, најмање једанпут у
току такмичарске године, по правилу, пре почетка такмичарске сезоне.
За извршење коначних новчаних казни поред субјекта
одговорности којима је изречена новчана казна (лицима из члана 4. овог
Правилника), солидарно су одговорни и клубови чији су они чланови.
У случају када клуб плати новчану казну за свог члана из
претходног става, клуб има право да новчану казну наплати од субјекта
одговорности коме је изречена новчана казна.
Члан 8.
Рок плаћања изречене новчане казне је 15 дана, рачунајући од
правоснажности одлуке.
У изузетним случајевима, дисциплински орган, на образложену
молбу, може одлучити да кажњени играч, фудбалски радник или клуб исплате
казну у ратама.
Извршење новчане казне застарева у року од 2 (две) године по
правоснажности.
Забрана играња
Члан 9.
Мера забране играња може бити одређени број утакмица или
временска.

4
Мера забране играња одређеног броја првенствених или куп
утакмица може бити од 1 (једне) до 12 (дванаест) утакмица, а временска
казна забране играња може бити од месец дана до две године.
Члан 10.
Играч кажњен забраном играња у одређеном временском
трајању не може наступати на јавним утакмицама за све време док казна
траје.
Играч кажњен забраном играња одређеног броја првенствених и
куп утакмица не може наступити на тим утакмицама.
Играч кажњен забраном играња, не може бити укључен у састав
екипе на путовањима, нити игралишту, у саставу вођства клуба и резервног
играча, на свим оним утакмицама за које је забрана играња изречена.
Казна забране играња (временска или одређеног
првенствених и куп утакмица) тече за време одслужења војног рока.

броја

Члан 11.
Мера забране играња одређеног броја првенствених и куп
утакмица, може се изрећи само за прекршаје извршене на утакмицама и у
вези са утакмицом и у случајевима када дисциплински орган утврди да за
учињени прекршај одговара ова врста мере.
Мера забране играња повлачи и забрану вршења функције.
Члан 12.
Казну забране играња одређеног броја првенствених и куп
утакмица играч издржава:
а) на свим првенственим и куп утакмицама у којима учествује његов тим
- уколико је казну изрекао орган савеза општине, подручја, округа,
града,региона и покрајина,
б) на свим првенственим, као и куп утакмицама којима руководи ФСС,
односно надлежни територијални савез,
Члан 13.
Играч није издржао ову врсту казне ако није наступио на
утакмици, коју је његов тим предао без борбе (пар-форфе) ако није наступио
на утакмици, која је прекинута пре истека најмање 80% времена које је
Правилником о фудбалским такмичењима предвиђено за ту утакмицу, као и
ако је утакмица поништена и одређено њено поновно одигравање.
Играч тима који је добио утакмицу без борбе (пар-форфе),
издржао је ову врсту казне.
Играч кажњен забраном играња одређеног броја првенствених и
куп утакмица, издржао је казну забране играња и када је наступио под казном
на утакмици, а наступ играча под казном је дисциплински прекршај за који се
на одговорност узимају: клуб, одговорни функционер клуба и играч.
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Члан 14.
Ако је реч о играчу који истовремено наступа и за тим старије
узрасне категорије, казна му се обрачунава према тиму у коме је наступио
када је учинио прекршај, с тим што све време док казна траје не може
наступити ни на утакмицама осталих тимова.
Ако играч у току издржавања казне пређе у други клуб,
издржавање казне наставља у томе клубу.
Ако играч (петлић, пионир, кадет, омладинац)
категорију, казну издржава у тиму наредне категорије.

прерасте

Аутоматска казна
Члан 15.
Аутоматска казна забране играња једне првенствене или куп
утакмице настаје после сваког искључења или сваке друге судијске јавне
опомене коју играч добије на првенственим и куп утакмицама у току једне
такмичарске сезоне.
Јавне опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску
сезону.
Аутоматска казна забране играња утакмице добијена
првенственим утакмицама, издржава се само на првенственој утакмици.

на

Аутоматска казна забране играња једне утакмице добијена на
куп утакмицама издржава се на само првој наредној куп утакмици.
Аутоматску казну забране играња насталу у првенственој
утакмици играч може издржати на једној од наредне две првенствене
утакмице, уколико прва наредна утакмица клуба није последње коло или
последња утакмица текућег првенства или прво коло наредног првенства, у
ком случају се аутоматска казна обавезно издржава на тој наредној утакмици.
Играч који добије другу јавну опомену на последњој првенственој
утакмици једне такмичарске године, аутоматску казну забране играња једне
утакмице издржава само на првој наредној првенственој утакмици у следећој
такмичарској години, без обзира на ранг у коме се такмичи клуб за који играч
наступа.
Пропозицијама односног такмичења могу се прописати посебни
услови за аутоматску казну, као и посебан начин издржавања аутоматске
казне.
Члан 16.
Играч који истовремено наступа за тим старије узрасне
категорије, аутоматску казну забране играња издржава само у тиму у којем је
добио обе јавне опомене.
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Ако играч прерасте категорију, казну издржава у тиму наредне
категорије.
Аутоматска казна престаје после првенствене или куп утакмице
на којој је играч морао да паузира, па и у случају наступа играча под
аутоматском казном на тој утакмици.
Наступ играча под аутоматском казном је дисциплински прекршај
за који се узимају на одговорност: играч, одговорни функционер клуба и клуб.
Клубови су дужни да воде евиденцију опоменутих играча.
Дисциплински органи такође воде евиденцију опоменутих играча,
региструју опомене у својој евиденцији, објављују их путем службеног
саопштења и контролишу извршење аутоматске казне.
Члан 17.
Аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп
утакмице играч није издржао ако је његов тим утакмицу предао без борбе
(пар-форфе), као и ако није наступио на утакмици која је прекинута пре истека
најмање 80% времена које је Правилником о фудбалским такмичењима
предвиђено за ту утакмицу.
Играч тима који је добио утакмицу без борбе (пар-форфе) или је
утакмица поништена и одређено њено поновно одигравање, издржао је
аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп утакмице.
Ако је утакмица поништена и одређено њено поновно
одигравање, добијене јавне опомене са поништене утакмице биће
поништене.
Члан 18.
Играч који издржава аутоматску казну, не може се налазити на
списку играча који се пријављују у записнику утакмице.
Уколико се такав играч налазио на списку играча, сматраће се да
на тој утакмици није издржао аутоматску казну, без обзира да ли је улазио у
игру.
Члан 19.
Играч који добије једну јавну опомену на првенственој утакмици
и једну јавну опомену на Куп утакмици, има право играња на првенственим,
односно Куп утакмицама, док не добије другу јавну опомену у првенству,
односно Куп такмичењу.
Играч који долази из вишег ранга такмичења са две или више
јавних опомена, а у претходном клубу није издржао казну, аутоматски нема
право наступа на првој наредној утакмици (првенственој или куп) у новом
клубу.
Играч који добије другу јавну опомену
на последњој Куп
утакмици у току једне такмичарске сезоне аутоматску казну забране играња
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једне утакмице издржава на првој наредној Куп утакмици у следећој
такмичарској години.
Играч који треба да издржава и казну забране играња одређеног
броја првенствнеих и куп утакмица и аутоматску казну, прво издржава казну
забране играња одређеног броја првенствених и куп утакмица, у складу са
члановима 11. и 12., а затим аутоматску казну, у складу са члановима 15., 16.,
17. и 18. овог Правилника, и нема право да бира утакмицу на којој ће
издржати аутоматску казну из става 5. чл. 15. Правилника, уколико је на истој
утакмици искључен и добио парну јавну опомену.
Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде
искључен због добијања друге јавне опомене, играч се дисциплински
кажњава због искључења, а јавне опомене се не евидентирају.

Забрана вршења функције
Члан 20.
Казна забране вршења функције не може бити мања од месец
дана ни већа од две године, а изриче се на пуне месеца и године.
Лице кажњено овом врстом казне не може обављати функцију за
коју је изречена дисциплинска мера у било ком органу клуба, удружења,
савеза, на утакмици и др. нити заступати клуб или организацију у било којој
функцији за све време трајања казне.
Казна забране вршења функција обухвата и забрану играња.
Забрана одигравања утакмица у иностранству
Члан 21.
Казна забране одигравања утакмица у иностранству не може
бити краћа од три месеца, ни дужа од једне године.
За време трајања казне из претходног става, играчи и
функционери тог клуба не могу гостовати у иностранству у било којој
функцији у вези са фудбалским спортом.
Играчи кажњеног клуба могу једино наступати као чланови
фудбалских репрезентација Србије.
Забрана одигравања утакмица на одређеном игралишту
Члан 22.
Казна забране одигравања утакмица на одређеном игралишту
или игралиштима одређеног подручја не може бити мања од месец дана, ни
већа од годину дана.
Уместо забране одигравања утакмица на одређеном игралишту
или игралиштима одређеног подручја у трајању до три месеца, може се
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изрећи забрана одигравања одређеног броја утакмица при чему забрана
одигравања у трајању од једног месеца повлачи забрану одигравања две
утакмице.
Казна по овом члану се односи на првенствене и куп утакмице и
само за онај тим који је проузроковао доношење такве казне.
Дисициплински орган својом одлуком одређује подручје на које
се примењује забрана: игралиште на коме се догодио инцидент или
игралишта која се налазе на територији односне општине - града или
игралишта удаљена од места прекршаја најмање 30 километара.
Одигравање утакмица на свом игралишту без присуства публике
Члан 23.
Казна одигравања утакмица на свом игралишту без присуства
публике утврђује се и издржава на начин утврђен ставовима 1, 2. и 3.
претходног члана овог Правилника.
На утакмицама које се због казне изречене клубу, играју без
присуства публике, могу бити присутни: делегат и судије уткамице; до 50
чланова обе екипе, укључујући играче који су пријављени у записнику
утакмице и остала службена лица која се, у складу са одговарајућим
пропозицијама такмичења, налазе на клупама за резервне играче; дежурни
лекар, 2-3 болничара са носилима и возач дежурних санитетских кола;
потребан број милиционера и 4 редара; чланови одговарајућих техничких
служби (електричноосветљење, водоинсталације, против-пожарна заштита и
сл.) с тим што делегат одобрава потребан број ових лица; дечаци сакупљачи лопте; представници средстава информисања (штампа, радио и
телевизија) са уредним акредитацијама.

Одузимање бодова и негативни бодови
Члан 24.
Казна одузимања бодова може да износи највише девет
бодова
Клуб кажњен одузимањем бодова губи одређени број бодова од
оних које је освојио до изрицања казне. Уколико клуб до изрицања ове казне
није освојио довољан број бодова да би се казна могла применити, ови
бодови ће се одузети од оних које клуб освоји до краја текуће такмичарске
године. Ако ни до тада не освоји довољан број бодова, тада ће остатак
неизвршене казне пренети у наредну такмичарску годину.
Казна одузимања бодова односи се на онај тим који је
проузроковао доношење такве казне.
Члан 25.
Казна негативних бодова може износити највише девет бодова.
Клуб кажњен овом казном губи одређени број бодова које освоји
у року од шест месеци од учињеног прекршаја.
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Уколико кажњени клуб у року од шест месеци не освоји онолики
број бодова колико износи казна, остатак казне неће издржавати.
Члан 26.
Казна одузимања бодова и негативних бодова примењује се
само за прекршаје који су изричито наведени у посебном делу овог
Правилника, и то у првом реду се примењују казне одузимања бодова.
Изузетно, уколико казна одузимања бодова, с обзиром на постигнути пласман
на табели, не постиже сврху казне, изрећи ће се казна негативних бодова.
Казна одузимања бодова и казна негативних бодова примењује
се само на редовно првенство, које се игра по бод систему, а не и на
квалификационе утакмице које се играју по бод систему.
Кажњавање клуба и његових тимова
Члан 27.
Казна за клуб може се односити на цео клуб заједно са свим
тимовима, или на одређени тим - сениорски, омладински, кадетски, пионирски
- који је учинио прекршај, што дисциплински орган утврђује одлуком о казни.
Када је по овом Правилнику кажњен тим, онда се односи на онај
тим који је играо када је прекршај извршен.

Враћање у нижи степен такмичења
Члан 28.
Казна враћања у нижи степен такмичења је најтежа
дисциплинска казна која се клубу може изрећи, а подразумева враћање у два
ранга нижи степен такмичења или најнижи ранг такмичења.
Уколико је клуб по основу постигнутих такмичарских резултата
већ испао из такмичења, односно из пласмана на табели произилази да
несумњиво напушта ту лигу, казниће се враћањем у три ранга нижи степен
такмичења или најнижи ранг такмичења.
Казна враћања у нижи степен такмичења се спроводи по
правоснажности одлуке. Ако је такмичење у току, кажњени клуб - тим остаје
ван такмичења до следеће такмичарске године.
Искључење из клуба
Члан 29.
Играч или функционер, кажњен искључењем из клуба, губи
својство члана клуба, те у име тог клуба не може више никада и нигде
наступати у вези са фудбалским спортом.
Одлуку о искључењу из клуба доноси дисциплински орган клуба
на основу прописа односног клуба.
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Одлуку о искључењу из клуба објављује се у Службеном листу
ФСС "Фудбал".
Одмеравање казне
Члан 30.
Приликом одмеравања казне учиниоцу дисциплинског прекршаја
морају се узети у обзир све олакшавајуће и отежавајуће околности, које
постоје у конкретном случају, а нарочито: тежина учињеног дисциплинског
прекршаја и његове последице, степен одговорности дисциплинског
прекршиоца, побуде из којих је прекршај учињен, раније понашање и држање
дисциплинског прекршиоца после извршеног дисциплинског прекршаја, и
друге околности које се односе на личност учиниоца.
Уколико се утврде посебно олакшавајуће околности, или ако се
ради о играчу омладинцу, кадету, или пиониру, може се изрећи и блажа
казна, по општим правилима о ублажавању казне.
Учиниоцу дисциплинског прекршаја за више учињених
дисциплинских прекршаја изрећи ће се јединствена казна применом правила
о начину изрицања јединствене казне, тј изрећи ће се казна на основу
најозбиљнијег прекршаја и сходно томе ће се пооштрити.
Ублажавање казне
Члан 31.
Дисциплински орган може одмерити казну испод границе
прописане Правилником или преминити блажу врсту казне:
а) када је Правилником предвиђено да се може блаже казнити (напр. код
покушаја);
б) када утврди да постоје особито олакшавајуће околности које указују
да се ублаженом казном може постићи сврха кажњавања.
Када постоје услови за ублажавање казне уместо казне
прописане за прекршај изриче се казна испод границе прописане правилним
или прва наредна блажа казна - према члану 5. овог Правилника.
Тежи случај
Члан 32.
Као тежи случајеви дисциплинских прекршаја за које
дисциплински органи могу учиниоцу изрећи строжију казну, сматрају се они
прекршаји при којима је учинилац поступио са нарочитом одлучношћу,
упорношћу или безобзирношћу, или је прекршај произвео нарочито тешке
последице, или је учињен под нарочито тешким околностима.
Члан 33.
Дисциплински орган може изрећи строжију казну од прописане
учиниоцу који је раније кажњаван за прекршај.
Кад се ради о учиниоцу који је раније два или више пута био
кажњаван за прекршаје учињене са умишљајем, када између раније одлуке и
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нове Одлуке о казни није протекао дужи рок од године дана и када код
прекршајног
учиниоца
постоји
склоност
за
вршење
прекршаја,
дисциплинскидс орган може пооштрити казну учиниоцу до двоструке мере
прописане казне.
Застарелост
Члан 34.
Нико не може бити кажњен, нити се поступак може покренути
против извршиоца прекршаја, ако је пријава поднета:
•
•

два месеца после извршеног прекршаја, изузев
за прекршаје у вези са међународним утакмицама, награђивањем играча
професионалаца и врхунских спортиста и закључивањем њихових
уговора, повредама аматеризма, наговарањима и подмићивањем и
пружањем нетачних података у вези са регистрацијом играча, протеком
рока од шест месеци.

Пријаве за покретање дисциплинског поступка, због неизвршења
коначних одлука органа савеза, подносе се у року од три месеца од дана
пријема коначне одлуке.
Апсолутна застарелост наступа две године после извршеног
прекршаја.
Члан 35.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен опоменом, па
у року од шест месеци не учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да
није кажњаван.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен новчаном
казном или временском казном до шест месеци или забраном играња
одређеног броја утакмица, па у току од две године од издржане или ублажене
казне не учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да није кажњаван.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен временском
казном преко шест месеци или одузимањем бодова, односно негативним
бодовима, па у року од три године од издржане или ублажене казне не учини
нови дисциплински прекршај, сматраће се да није кажњаван.
Казна забране вршења функције и казна враћања у нижи степен
такмичења не бришу се из казнене евиденције.
Члан 36.
Правоснажне одлуке о казни уписују се у регистар казни, а за
играче и у њихову фудбалску легитимацију.
Регистар казни води дисциплински орган.
Правоснажне одлуке о казнама забране вршења функције, а за
функционере и одлуке о временској казни преко шест месеци, достављају се
Фудбалском савезу Србије.
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Дејство дисциплинских одлука
Члан 37.
Одлуке свих надлежних дисциплинских органа фудбалске
организације делују унутар целе фудбалске организације, а одлуке
дисциплинских органа клубова, уколико нису потврђене по одредбама овог
Правилника од стране надлежног дисциплинског органа фудбалске
организације, делују само у оквиру односног клуба.
Потврђивање клупске казне
Члан 38.
Одлука о казни коју изрекне клуб делује само у оквиру клуба.
Да би одлука о казни коју изрекне клуб деловала у оквиру целе
фудбалске организације, клуб је дужан да, у року од осам дана од коначности
одлуке казну достави дисциплинском органу надлежног фудбалског савеза
подручја - општине свој предлог уз доставу целокупног материјала за потврду
изречене казне.
Ако дисциплински орган надлежног фудбалског савеза потврди
изречену казну, онда она делује као свака друга дисциплинска казна изречена
од надлежног дисциплинског органа.
Надлежни дисциплински орган не може потврдити казну коју је
изрекао клуб по завршетку последње првенствене утакмице одговарајуће
такмичарске године.
Дисциплински орган надлежног фудбалског савеза, у случају, ако
је извршилац учинио неки од прекршаја садржаних у овом Правилнику,
повешће по службеној дужности дисциплински поступак против извршиоца
без обзира да ли се по томе прекршају води поступак у оквиру клуба.
Прекршаји на међународним утакмицама
Члан 39.
Играч искључен на утакмици која се игра у оквиру међународних
такмичења одговара по прописима међународне организације која спроводи
то такмичење.
Играч из става 1. овог члана, уколико посебном одлуком,
дисциплинског органа ФСС, није суспендован или кажњен, има право
наступања на пријатељским, куп и првенственим утакмицама домаћег
првенства.
За прекршаје које играч, функционер, стручни и технички
руководилац, клуб и стручни радник - тренер или судија, учине на
пријатељској међународној утакмици у земљи или иностранству,
дисциплинске мере предузимају дисциплински органи оног фудбалског
савеза општине - подручја - покрајине и ФСС, који је у складу са одредбама
Правилника о фудбалским такмичењима надлежан за одобравање
одигравања односне утакмице.
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Одговорност клубова за рад функционера
Члан 40.
За све прекршаје које изврше чланови органа управљања клуба
други функционери клуба, као представници својих клубова, одговорност могу
сносити и сами клубови.

III - ПОСЕБНИ ДЕО
1. Општи прекршаји
Јавна опомена
Члан 41.
Играч који на првенственим и куп утакмицама у току једне
такмичарске године добије две јавне опомене аутоматски је кажњен и нема
право наступања на првенственој, односно куп утакмици, у складу са чл. 14,
15. и 16. овог Правилника.
Играч професионалац, поред аутоматске казне из става 1. овог
члана, за сваку непарну опомену биће кажњен новчаном казном, чију висину
утврђује Извршни одбор ФСС својом одлуком пре почетка такмичарске
године.
Под јавном опоменом у смислу овог Правилника сматрају се све
јавне опомене које судија, примењујући Правила фудбалске игре, изрекне
играчима и заменицима који наступају, а уписаним у записник утакмице, од
првог до последњег минута утакмице одигране у пуном трајању (укључујући и
продужетке и извођење удараца за добијање победника) или прекинуте пре
истека времена предвиђеног Правилима фудбалске игре.
Судија је дужан да делегату утакмице пријави сваку јавну
опомену коју је изрекао на утакмици, а делегат да их упише у записник
утакмице, а ако се то пропусти, јавне опомене, после спроведеног поступка,
уписаће надлежни дисциплински орган.
Када се после проведеног поступка јавна опомена упише по
претходном ставу, сматра се као да је била уписана у моменту сачињавања
записника.
Одговорна лица - судија, делегат, овлашћени предстанвици
клубова - и њихови клубови, због прекршаја из става 4 овог члана биће узети
на дисциплинску одговорност по одредбама овог Правилника.
Неспортско понашање
Члан 42.
Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког
тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и
гледаоцима, за време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези
са фудбалским спортом, казниће се:
а) Играчи:

14

1.
2.
3.

опоменом,
новчаном казном,
забраном играња од 1 - 4 утакмице

б) Фудбалски радници:
1.
2.

новчаном казном,
забраном вршења функције до 6 месеци

Под неспортским понашањем подразумева се: псовање,
пљување, непристојни гестови, приговарање и пркошење одлукама судије и
наређењима руководства фудбалских организација и функционера који врше
одређену дужност, као и изазивање играча свог и противничког тима,
функционера и гледалаца речима, покретима и гестовима, као и све оне
радње које могу шкодити угледу фудбалског спорта и сл.
Груба игра
Члан 43.
Играч који грубо игра казниће се:
•
•

забраном играња од 3 - 6 утакмица, а у тежем или поновљеном случају,
казниће се
забраном играња до шест месеци

Под грубом игром подразумева се супротно постојећим
правилима фудбалске игре долажење у непосредни додир са противничким
играчима, као и стартовање с обе ноге, подметање ђона, саплитање
противника иза леђа, неизбегавање повреде противника, односно
прекорачење самозаштите и сл.
Погибељна игра
Члан 44.
Играч који игра погибељно, а не нанесе повреду противничком
играчу, казниће се:
•
•

забраном играња од 4 - 8 утакмица, а у тежем или поновљеном случају,
казниће се
забраном играња од 6 месеци до једне године
Ко игра погибељно па повреди противничког играча, казниће се

•

забраном играња у времену од 6 месеци до 2 године,

Под погибељном игром подразумева се таква игра код које као
последица може или је наступило трајно или за дуже време
онеспособљавање противничког играча.
Физички напад

15
Члан 45.
Играч који удари свог или противничког играча у тренутку када
овај није у поседу лопте, казниће се:
•
•

забраном играња од 4 - 8 утакмица, а у тежем или поновљеном случају
до једне годину дана

Члан 46.
Играч који физички нападне свога или противничког играча за
време утакмице на игралишту или ван игралишта, а у вези са фудбалским
спортом, казниће се:
• забраном играња од 6 - 12 утакмица,
• забраном играња у трајању од три месеца до годину дана, а у тежим
случајевима када се утврди да је играч нанео или је имао намеру да
нанесе тежу повреду, казниће се:
• забраном играња у трајању од 6 месеци до 2 године, или
• забраном вршења било какве активности која је у вези са фудбалом.
Члан 47.
Играч који физички нападне судију, члана и представника
фудбалске организације и клуба на игралишту или ван игралишта у вези са
фудбалским спортом, казниће се:
•
•
•

забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана, а у
поновљеном или тежем случају када се утврди да је играч нанео или је
имао намеру да нанесе тежу повреду, казниће се:
забраном играња у трајању од годину дана до две године, или
забраном вршења било какве активности кoја је у вези са фудбалом.

Члан 48.
Играч који физички нападне гледаоце за време игре или после
завршене утакмице, казниће се:
•

забраном играња до годину дана

Члан 49.
Фудбалски радник који физички нападне играча, функционера
противничког клуба или гледаоце, казниће се:
•
•

забраном вршења функција од шест месеци до годину дана, а ако
физички нападне представника фудбалске организације, делегата
утакмице или судију, казниће се:
забраном вршења функције у трајању од годину дана до две године.

Слаба организација и нереди на игралишту
Члан 50.
Клуб који не организује утакмицу у складу са прописима ФСС, не
одреди редаре или их одреди у недовољном броју, казниће се:
•
•

опоменом,
новчаном казном,
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•
•

одигравањем утакмица на свом игралишту без присуства публике,
забраном одигравања утакмица на одређеном игралишту или свим
игралиштима одређеног подручја.

Члан 51.
Клуб организатор утакмице на чијем се игралишту, било да је
власник или корисник игралишта, у вези са утакмицом пре, за време или
после утакмице догоде нереди, а утврди се да није предузео мере да их
спречи, или да их није предузео у довољној мери, као и гостујући клуб чији
навијачи организовани од стране клуба изазову или учествују у нереду у
лакшем случају, казниће се:
•
•
•

новчаном казном, а у тежем или поновљеном случају
одигравањем 1 до 6 утакмица на свом игралишту без присуства публике
забраном одигравања од две до дванаест утакмица на свом игралишту
или свим игралиштима одређеног подручја.

Орган који руководи такмичењем може да суспендује игралиште
за одигравање утакмица клуба из става 1. овог члана за време вођења
поступка до доношења коначне одлуке водећи рачуна да тај поступак мора
бити хитан.
Физички напад гледалаца на учеснике игре - играче, заменике,
стручна, техничка и службена лица - судије и делегате - и већи нереди
гледалаца, на или око игралишта, пре, за време и после утакмице, сматра се
тежим прекршајем у смислу става 1. овог члана.

Члан 52.
Уколико због слабе организације, нереда и инцидената нанесе се
материјална штета противничком клубу или службеним лицима (оштећења
опреме, одеће и обуће, крађа новца и опреме, оштећење приватних
аутомобила, аутобуса противничког клуба и сл.), клуб - организатор утакмице
је дужан да надокнади све трошкове оштећених, односно гостујући клуб
уколико је својим радњама проузроковао штету домаћем клубу на утакмици и
поводом утакмице.
Висину трошкова из претходног става овог члана, на
образложени захтев оштећених, утврђује својом одлуком надлежни
дисциплински орган.
Прекид игре, напуштање терена и неодигравање утакмице
Члан 53.
Играч чијом се кривицом игра прекине, па не буде настављена,
казниће се:
• забраном играња у трајању од три месеца до годину дана.
Члан 54.
Ако се тим на игралишту понео тако, да се услед насталих
изгреда које је проузроковао, утакмица морала прекинути, казниће се:
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•

забраном одигравања утакмица на одређеном игралишту или
одигравањем утакмица на свом игралишту без присуства публике игре у
трајању до шест месеци, а у тежем или поновљеном случају, у трајању до
годину дана,
Ако је прекид уследио кривицом више играча, онда ће се ти
играчи казнити:
• забраном играња до две године.
Члан 55.
Играч или фудбалски радник који наговара тим да из било којих
разлога напусти терен или не започне одређену игру, казниће се:
• забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана, односно:
• забраном вршења функција у трајању од једне до две године, а у
поновљеном или тежем случају:
• забраном играња од једне до две године, односно
• забраном вршења било какве активности која је у вези са фудбалом.
Ако се прихвати наговарање и терен напусти до три играча, а
остали наставе игру, играчи који су напустили терен, казниће се:
•

забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана.

Ако терен напусте најмање четири играча, или тим не отпочне
игру, казниће се:
•
•

играчи забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана,
а тим одузимањем од три до девет бодова, односно од три до девет
негативних бодова.

Тим који
такмичења, казниће се:
•

Члан 56.
неоправдано не наступи

на

утакмици

сталног

одузимањем до девет бодова, односно девет негативних бодова.

Одустајање од такмичења
Члан 57.
Тим који неоправдано одустане од такмичења, казниће се:
•

враћањем у два ранга нижи степен такмичења односно у најнижи ранг
такмичења ако је претходно био у непосредно вишем степену такмичења.

Поред тога, клуб чији је тим неоправдано одустао од такмичења
биће дужан да подмири трошкове које је проузроковао својим одустајањем, а
висину тих трошкова, на образложен захтев оштећених страна, утврђује
надлежни дисциплински орган.
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Неправилна наступања
Члан 58.
Играч који наступи на јавној утакмици:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

за клуб за који није регистрован,
за свој клуб пре него што је стекао право наступања,
за I тим, односно омладински, кадетски, пионирски тим, свога клуба, а
одредбама Правилника о фудбалским такмичењима није имао право
наступања,
на утакмицама Фудбалског купа Србије у тиму у коме према одредбама
Пропозиција није имао право наступања,
без важећег лекарског прегледа у смислу одредаба Правилника о
фудбалским такмичењима или коме је од стране лекара и делегата
забрањен наступ,
који је у току дана већ наступио на једној утакмици,
који се налази под суспензијом или казном, казниће се:
забраном играња од два месеца до годину дана,
а клуб који је таквог играча ставио у тим казниће се:
одузимањем до девет бодова, или
казном до девет негативних бодова, која ће се казна применити на онај
тим (I тим, омладински тим, кадетски тим, пионирски тим) у коме је тај
играч наступио.

Члан 59.
Ако клуб - тим који се налази под суспензијом или казном,
наступи на јавној утакмици, казниће се:
•
•

одузимањем до девет бодова, или
казном до девет негативних бодова, која ће се применити на онај тим који
је учинио овај прекршај.

Иста казна ће се применити и на онај клуб који наступи против
суспендованог или кажњеног клуба, уколико је благовремено - најкасније 48
часова пре одигравања утакмице - обавештен о суспензији или казни
протинвичког клуба.
Недолазак на репрезентативне утакмице, тренинг и припреме
Члан 60.
Играч који неоправдано не дође на припреме, тренинг или
утакмицу фудбалских репрезентација Србије, покрајине или другог
територијалног савеза, или их неоправдано напусти, казниће се:
•

забраном играња до 6 месеци

Играч или фудбалски радник који наговори играча да се не
одазове позиву за наступ на репрезентативној утакмици или за одлазак на
тренинг и припреме, односно да напусти тренинг или припреме, казниће се:
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•
•

забраном играња, односно вршења функција до годину дана, а ако је то
ометање вршио клуб преко својих функционера или на други начин,
казниће се:
одузимањем до 9 бодова или казном до 9 негативних бодова, која ће се
казна применити на онај тим у коме наступа играч који је учинио овај
прекршај.

Употреба недозвољених стимулативних средстава
Члан 61.
Играч који узима недозвољена стимулативна средства за
појачање физичке способности, казниће се:
•
•
•

забраном играња од шест месеци до годину дана, а у поновљеном или
тежем случају:
забраном играња од једне до две године, или
забраном вр+ења функције.

Играч или фудбалски радник који на било који начин помаже
играчу да набави или користи недозвољена стимулативна средства, казниће
се:
•
•

забраном играња, односно вршења функција у трајању од једне до две
године, или
забраном вршења функције.

Клуб са чијим знањем играч или играчи користе недозвољена
стимулативна средства, казниће се:
•
•

одузимањем до 9 бодова, или до 9 негативних бодова, а у тежем или
поновљеном случају:
враћањем у два ранга нижи степен такмичења или најнижи ранг, која
казна ће се применити на онај тим у коме наступа играч који користи
стимулативна средства.

Као недозвољена средства у смислу овог члана сматрају се
медикаменти који се налазе на листи забрањених стимулативних средстава
утврђеној од стране Међународног олимпијског комитета.
Врбовање играча
Члан 62.
Ко обећањем новца или других материјалних погодности,
супротно важећим прописима наговара играча да дође у други клуб, казниће
се:
•

Играч који наговара другог играча:
забраном играња од шест месеци до две године,
Фудбалски радник који наговара играча:

20
•
•
•

забраном вршења функција од шест месеци до две године,
Агент за играче који наговара играча:
суспензија лиценце од шест месеци до две године,
Играч који прихвати понуду:
забраном играња од шест месеци до две године,

Клуб који регистрованог играча другог клуба, који не испуњава
услове, за промену клуба, обећањем новца или на други начин, наговара да
пређе у други клуб казниће се:
•

одузимањем до девет бодова или до девет негативних бодова.

У
поновљеном
случају
или
извршењем
обећања
примопредајом новца и других материјалних погодности, казниће се:

-

Играч који врши наговарање, играч који прихвати понуду и
фудбалски радник који је учествовао у овом послу:
•
•

забраном вршења функције, а клуб:
враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем у најнижи
ранг такмичења.

Наговарање, подмићивање, договарање и лажирање
Члан 63.
Играч, фудбалски радник, клуб који:
•
•
•

•
•
•
•
•

наговара играче у директном контакту или преко другог лица да не игра
по свом најбољем знању и да се не залаже за свој тим,
обећава или пружа поклон, или другу материјалну погодност играчу у
директном контакту, или преко другог лица да једну или више утакмица
лажира, игра тако да послужи њему или другом клубу,
наговара, договара, обећава или пружа поклон или другу материјалну
погодност играчу, функционеру клуба, судији или члану фудбалског
руководства да лажира утакмицу, односно да учине нешто што је
противно постојећим прописима, односно да не учине оно што су дужни
да изврше према прописима фудбалске организације,
прихвати понуду од стране играча, клуба, судије и функционера за било
који од напред наведених примера, казниће се:
играч - забраном играња од 6 месеци до две године,
функционер клуба, судија и члан фудбалског руководства - забраном
вршења функција од једне до две године,
клуб - одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних
бодова,
враћањем у два ранга нижи степен такмичења или најнижи ранг
такмичења.
У поновљеном или тежем случају, казниће се:
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•
•

играч - забраном играња најмање годину дана или забраном обављања
било какве активности која је у вези са фудбалом,
функционер клуба, судија и члан фудбалског руководства - забраном
вршења функција две године или забраном вршења било какве
активности у вези са фудбалом.

Члан 64.
Клуб, функционер и сви други чланови фудбалске организације
који на неспортски и нерегуларан начин - притиском, претњом или на други
начин утичу на службена лица или противничку екипу ради освајања бодова
на недозвољен начин, казниће се:
•
•

клуб - одузимањем до 9 бодова, односно, до 9 негативних бодова,
функционер клуба и други чланови фудбалске организације - забраном
вршења функције најмање 1 годину или забраном вршења било какве
активности у вези са фудбалом.

Члан 65.
Клуб и функционер клуба, који на званичној утакмици изведу
састав без већег броја стандардних играча, који нису повређени, болесни или
кажњени, а у циљу да другој екипи омогући да на нерегуларан начин дође до
бодова, казниће се:
•
•

клуб - одузимањем до девет бодова или казном девет негативних бодова,
функционер клуба - забраном вршења функције до 1 године.
У поновљеном или тежем случају:

•
•

клуб - враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем у
најнижи ранг такмичења
функционер клуба - забраном вршења функције најмање 1 годину.

Учешће у нерегуларности
Члан 66.
Играч, фудбалски радник, клуб, судија или други учесник на
утакмици или такмичењу који:
•

на било који начин учествује у нерегуларности утакмице или такмичења
тако да послужи или штети свом или другом клубу или на други начин
повреди прописе фудбалске организације или Правила фудбалске игре
или такмичења у вези са регуларности, укључујући и покушај учешћа у
нерегуларности, казниће се:

•
•

играч - забраном играња од 6 месеци до 2 године,
фудбалски радник, судија или други учесник на утакмици или такмичењу забраном вршења функције од 1 до 2 године или забраном вршења било
какве активности у вези са фудбалом.
клуб - враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем у
најнижи степен такмичења.

•

Вређање и клеветање
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Члан 67.
Играч, фудбалски радник, клуб који вређа, клевета или шири
неистине о свом или било ком другом клубу, о свом или противничком играчу,
фудбалском раднику било кога клуба или члана фудбалског руководства у
било ком органу, судији или тренеру, казниће се:
•
•
•

играч - новчаном казном или забраном играња до шест месеци,
фудбалски радник - забраном вршења функција од шест месеци до
годину дана,
клуб - новчаном казном или одузимањем до девет бодова или казном до
девет негативних бодова.
У поновљеном или тежем случају, казниће се:

•
•
•

играч - забраном играња од шест месеци до годину дана,
фудбалски радник - најмање годину дана забране вршења функција,
а клуб - одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних
бодова.

Члан 68.
Свако ко пре, за време или после утакмице вређа људско
достојанство неког лица или групе лица на било који начин, укључујући
вређање по основу боје коже, расе, верске или етничке припадности или
показује видове екстремистичке идеолошке пропаганде, казниће се:
•
играч: новчаном казном или забраном играња одређеног броја
првенствених или куп утакмица
•
фудбалски радник: новчаном казном или забраном вршења функција
за одређено време
•
клуб чији је члан учинио прекршај из претходног става казниће се
новчаном казном или забраном одигравања утакмица на одређеном
игралишту или свим игралиштима одређеног подручја
Ако гледаоци на утакмици показују натписе са расистичким
слоганима, клуб за који гледаоци навијају, биће кашњен новчаном казном.
Прекршаји у вези са регистрацијом играча
Члан 69.
Играч, фудбалски радник или клуб који у вези са регистрацијом:
•
•
•
•
•

изда бланко исписницу, односно прими исписницу,
пружи лажне, нетачне и непотпуне податке од значаја за правилно
спровођење регистрације,
преправља или уноси одређене податке у документа за регистрацију:
фудбалску легитимацију, исписницу, потврду о брисању, уговоре ако је
реч о играчима професионалцима,
који се истовремено региструје за два или више фудбалских клубова,
који на било који други начин обмане свој или противнички клуб и
фудбалско руководство у вези са регистрацијом од значаја за правилно
спровођење регистрације и правилан наступ, казниће се:
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•
•
•

играч - забраном играња од шест месеци до две године,
фудбалски радник - од једне до две године забране вршења функција,
а клуб са чијим је знањем извршена неправилна регистрација одузимањем до девет бодова, односно казном до девет негативних
бодова која се примењује на онај тим за који је извршена неправилна
регистрација.

Члан Комисије за регистрацију играча са чијим се знањем
изврши неправилна регистрација, казниће се:
•

забраном вршења функција у трајању од једне до две године.

Члан 70.
Играч који закључи уговор са приватним лицем мимо фудбалске
организације, те тако нарушава и ремети односе у организацији, као и клуб
који овакве уговоре прихвати, казниће се:
•
•

играч - забраном играња у трајању до 1 године,
клуб - одузимањем до 9 бодова или казном до 9 негативних бодова.

Обмањивање и довођење у заблуду
Члан 71.
Играч, фудбалски радник или клуб који
•

•

•
•
•
•
•
•
•

пружи лажне, нетачне и непотпуне податке, или неовлашћено преправља
одређене податке од значаја за правилан наступ и правилну регистрацију
у записнику утакмице, фудбалској легитимацији, исписници, потврди о
брисању и другим документима за регистрацију играча,
пружи лажне, нетачне и непотпуне податке о записнику утакмице и свом
извештају као делегат руководства такмичења, и тако обмане фудбалски
орган у утврђивању чињеничног стања и предузимања одговарајућих
мера,
пружи лажне, нетачне и непотпуне податке у вези са нормативима о
стручно-педагошком раду који су од значаја за такмичење клуба у
одговарајућем степену такмичења,
који злоупотреби своју почасну-службену пропусницу или улазницу за
бесплатно посећивање утакмица,
који се лажно представи да је функционер клуба, удружења или савеза на
одређеној утакмици, или
обмане и доведе у заблуду фудбалско руководство или клуб у било ком
погледу, казниће се:
играч - забраном играња од шесет месеци до годину дана,
функционер - забраном вршења функција од једне до две године,
а клуб - одузимањем до девет бодова, или казном до девет негативних
бодова.

Занемаривање обавеза
Члан 72.
Ко према фудбалским руководствима занемарује своје обавезе:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

недостављањем исписнице и легитимације када је по прописима
фудбалске организације на то обавезан,
неисплаћивањем или закашњењем у исплати трошкова судија и делегата
и других обавеза из спортских односа,
неплаћањем чланарине за клуб и играче,
неподношењем делегату утакмице: фудбалских легитимација, записника
и других докумената предвиђених пропозицијама такмичења,
непријављивањем или неблаговременим пријављивањем јавних
утакмица и турнира,
отежавањем рада фудбалских органа недостављањем или закашњењем
одговора, исказа или извештаја, и
неизвршењем других дужности и обавеза које проистичу из правилника и
других прописа фудбалске организације, казниће се:
играч - забраном одигравања утакмица до два месеца,
фудбалски радник - забраном вршења функција до шест месеци,
клуб - новчаном казном.

Отежавање вођења поступка
Члан 73.
Ко фудбалским руководствима и њиховим органима отежава
вођење поступка давањем нетачних података, казниће се:
•
•
•

играч - забраном играња до годину дана,
фудбалски радник - забраном вршења функција до две године,
а клуб - одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних
бодова.

Због неодазивања на први позив, ако је саслушање неопходно за
утврђивање чињеничног стања, дисциплински орган може изрећи суспензију
која траје по одредбама овог Правилника.
Члан 74.
Службена лица која у извештајима са утакмице не наведу било
који инцидент или значајан догађај који се десио пре, за време или после
утакмице, као и клуб друга лица од којих се ови подаци траже, казниће се:
•
•

фудбалски радник - забраном вршења функције до 1 године,
клуб - одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних
бодова

Неизвршавање одлука и наређења
Члан 75.
Клуб који не извршава одлуке
фудбалских органа, казниће се:
•
•

и

наређења

надлежних

новчаном казном, или одузимањем до девет бодова односно, казном до
девет негативних бодова
функционери - забраном вршења функција од шест месеци до годину
дана
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Члан 76.
Фудбалски радник који као члан одређеног фудбалског органа
несавесно обавља своје дужности и тиме користи своме, а штети другом
клубу, казниће се:
•
•

забраном вршења функција у трајању од шест месеци до годину дана, а у
поновљеном или тежем случају,
најмање годину дана забране вршења функција или забраном вршења
било какве активности у вези са фудбалом.

Неизвршавање стручно-педагошких услова
Члан 77.
Клуб који не извршава одлуке о стручно-педагошком раду
утврђене за клубове одређеног степена такмичења, односно, одредбе
норматива минимума стручно-педагошког рада за млађе категорије у
основним фудбалским организацијама, у погледу предвиђене организације
рада, обезбеђења предвиђеног стручног кадра за рад са млађим
категоријама, минимума услова за стручно-педагошки рад и учешћа у
такмичењу, казниће се:
•

одузимањем до девет бодова, односно до девет негативних бодова са
одређивањем рока за извршење те одлуке.

Ако клуб, и поред казне одузимања бодова, не испуни обавезе из
претходног става, казниће се:
•

враћањем у два ранга нижи степен такмичења.

Прекршаји у вези са финансијско-материјалним пословањем
Члан 78.
Клуб који у вези са финансијско-материјалним пословањем:
•
•
•
•
•
•
•
•

у одређеном року надлежним фудбалским органима не достави
финансијски обрачун са утакмице,
у одређеном року не уплати одговарајуће доприносе од прихода са
утакмице фудбалским савезима,
у одређеном року не достави надлежном међународном органу
финансијски обрачун за међународне утакмице,
у одређеном року не уплати одговарајући допринос са међународне
утакмице надлежном међународном фудбалском органу,
у одређеном року не поступи по примедбама контролног органа у вези са
финансијско-материјалним пословањем,
намерно поднесе нетачан финансијски обрачун са утакмице,
наменски додељена средства троши у друге сврхе, казниће се:
новчаном казном.

Поред новчане казне за прекршај из последње алинеје овог
члана, клуб је обавезан да врати додељена наменска средства у року који
одреди надлежни орган.
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Прекршаји у вези са међународним утакмицама
Члан 79.
Клуб који оде на турнеју у иностранство без одобрења надлежног
органа, или се благовремено не врати из иностранства, казниће се:
•
•

забраном наступања у иностранству до годину дана, а у тежим
случајевима:
одузимањем до девет бодова, односно казном до девет негативних
бодова, која казна се примењује на онај тим (први тим, омладинци,
кадети, пионири) у вези с којим је учињен овај прекршај.
Одговорни функционери, казниће се:

•
•

забраном вршења функције до годину дана, а у поновљеном или тежем
случају:
забраном вршења функције.

Члан 80.
Клуб који на турнеји у иностранству закључи утакмицу без
одобрења надлежног органа, казниће се:
•

забраном наступања у иностранству до годину дана и одузимањем до
девет бодова, односно до девет негативних бодова, која казна се
примењује на онај тим (први тим, омладинци, кадети, пионири) у вези с
којим је учињен прекршај.
Одговорни функционери, казниће се:

•
•

забраном вршења функције до годину дана, а у поновљеном или тежем
случају:
забраном вршења функције.

Члан 81.
Клуб чији играчи или функционери својим држањем у
иностранству, на утакмицама или ван истих, штете угледу наше земље,
казниће се:
•
•

забраном наступања у иностранству до годину дана,
а играчи и функционери забраном играња, односно забраном вршења
функције до годину дана.

Члан 82.
Клуб који у саставу своје екипе води у иностранство играча који
се налази под казном или суспензијом, односно играча који није стекао право
играња, казниће се:
•
•

одузимањем до девет бодова, односно до девет негативних бодова која
казна ће се примениит на онај тим (први тим, омладинци, кадети,
пионири) у вези с којим је учињен овај прекршај,
а играч забраном играња до годину дана
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Члан 83.
Клуб који у иностранству без одобрења наступи као
репрезентација Србије, укључујући и наступе из члана 39. Правилника о
фудбалским такмичењима ФСС, казниће се у смислу одредаба овог
Правилника.
Прекршаји у вези са лиценцирањем клубова
Члан 84.
Субјекти одговорности (физичка лица) или клубови који у
поступку добијанај лиценце за учешће у УЕФА клупским такмичењима,
органима за спровођење процеса лиценцирања доставе фалсификовану
исправу или презентирају нетачне податке релевантне за доношење одлуке
првостепеног или другостепеног органа за лиценцирање, казниће се:
1.

Физичка лица:
•
опоменом,
•
новчаном казном,
•
забраном вршења функција у клубу и фудбалској организацији од
најмање 1 године

2.

Клубови:
•
опоменом,
•
новчаном казном,
•
одузимањем издате лиценце,
•
забраном учешћа у поступку лиценцирања клубова, односно,
подношења захтева за добијање лиценце у периоду од 1 до 3
године.

Висина казне физичким лицима и клубовима утврђују се према
тежини прекршаја, односно према значају нетачно презентираног документа
или податка.
Члан 85.
Учиниоци прекршаја из чл. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 61, 63, 67, 69. и
76. овог Правилника, за покушај ће се казнити.

IV- СУДИЈСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 86.
Судија који у одређено време неоправдано не дође да суди
утакмицу, дође на игралиште, а утакмицу неоправдано не суди, или исту није
благовремено отказао, казниће се:
•
•

забраном суђења од 3 до 6 месеци,
а у тежим случајевима до годину дана
Члан 87.
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Ако судија суди утакмицу коју је одређени судија одложио или
пак прекинуо, казниће се:
•

забраном суђења у времену од 6 месеци до једне године.
Члан 88.
Судија који неоправдано прекине утакмицу, казниће се:

•

забраном суђења до годину дана.

Члан 89.
Судија коме се утакмица поништи због битне повреде одредаба
Правила фудбалске игре, казниће се:
•
•

забраном суђења у времену од 3 до 6 месеци,
а у тежим случајевима до годину дана.
Члан 90.
Судија који се неспортски понаша за време суђења, казниће се:

•
•

забраном суђења у времену од 1 до 6 месеци,
а у тежим случајевима до годину дана.

Члан 91.
Судија који поднесе нетачан или непотпун извештај о утакмици
на којој је обавио, дужност судије, или помоћног судије, казниће се:
•
•

забраном суђења од 2 до 6 месеци,
а у тежим случајевима до годину дана.

Члан 92.
Судија који наплати већу таксу или путне трошкове, односно
трошкове суђења него што је имао право, казниће се:
•
•

забраном суђења у трајању од 6 месеци до годину дана,
а у тежем или поновљеном случају до две године или забраном вршења
функције

Судија који даје
информисања, казниће се:
•
•

Члан 93.
изјаву о суђењу

у

средствима

јавног

забраном суђења у трајању до шест месеци,
а у тежим случајевима до годину дана.

Члн 94.
Судија који на игралишту вређа или клевета гледаоце,
функционера фудбалске организације, клуб или чланове управе клуба, а у
вези са фудбалским спортом, казниће се:
•

забраном суђења у времену од 3 до 6 месеци.
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Члан 95.
Судија који за време суђења или по завршеној утакмици физички
нападне играча, функционера клуба или савеза, гледаоца, казниће се:
•
•

забраном суђења у трајању од 6 месеци до годину дана,
а у тежем или поновљеном случају до 2 године или забраном вршења
функције

Члан 96.
Судија који се неоправдано не одазове позиву надлежно органа
фудбалске организације и тиме отежава вођење поступка, казниће се:
•

забраном суђења у времену од 3 до 6 месеци,

Члан 97.
Судија који спречава вођење поступка, које се води против њега
било недоласком на саслушање, или на било који други начин, казниће се:
•

забраном суђења у времену од 6 месеци до годину дана.

Члан 98.
Судија који врши дужност у време кад се налази под
суспензијом, казном или на боловању, казниће се:
•

забраном суђења у времену од 6 месеци до годину дана.

Судија који врши дужност на утакмици на којој није делегиран од
надлежног органа (пријатељска утакмица, турнир), биће кажњен забраном
суђења од 1-3 месеца, а у поновљеном случају до 1 године.
Члан 99.
Када су у питању судије који су и активни играчи за време казне
забране суђења они не могу наступати као играчи на јавним утакмицама,
односно, за време казне забране играња не могу судити на јавним
утакмицама.

V - ПОСТУПАК
Дисциплински органи
Члан 100.
Казне предвиђене овим Правилником изричу надлежна судска
тела фудбалских савеза и клубова.
Судска тела ФСС су: дисциплински инспектор, дисциплинска
комисија и комисија за жалбе.
Уместо дисциплинске комисије, одлуке може доносити посебно
одређени инокосни орган - дисциплински судија.
Дисциплински поступак је јаван, осим код одлучивања о казни.
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Члан 101.
Члан Дисциплинског органа који је учествовао у одлучивању у
првом степену, не може одлучивати о истом предмету и у другом степену.
Члан Дисциплинског органа, када се решава о прекршају клуба
или члана клуба, чији је он члан, изузима се од разматрања и одлучивања у
том предмету
Фудбалски савез Србије
Члан 102.
Дисциплинска комисија ФСС, односно други дисциплински орган
којег је посебном одлуком овластио ФСС, надлежна је да решава у првом
степену о свим прекршајима које су извршили:
•
•

•
•

•

•

чланови Скупштине ФСС, чланови Извршног одбора ФСС, чланови
Надзорног одбора ФСС, чланови Стручног одбора ФСС и чланови органа
Извршног одбора ФСС,
играчи, функционери, делегати, стручњаци и технички руководиоци,
клубови, судије и тренери на свим међународним утакмицама, утакмицама
одиграним у оквиру такмичења којим руководе или која одобравају органи
Фудбалског савеза Србије и утакмицама свих репрезентација Фудбалског
савеза Србије, као и прекршајима учињеним у вези са тим утакмицама,
клубови, у вези са финансијско-материјалним пословањем када је реч о
њиховим обавезама према Фудбалском савезу Србије,
клубови Супер и Прве лиге, када је реч о њиховим обавезама на
обезбеђењу стручно-педагошких услова, предвиђених за тај степен
такмичења, односно, о извршавању обавеза из норматива минимума
стручно-педагошког рада за млађе категорије,
играчи, фудбалски радници, клубови и када је реч о прекршају у вези са
прописима о регистрацији играча за клубове Супер и Прве лиге који
прелазе из једног у други територијални савез, за иностране клубове или
играче који се враћају из иностранства,
клубови, фудбалски радници и играчи у вези са накнадом (компензација
трошћкова уложених у развој играча) приликом преласка играча у клуб
Супер и Прве лиге.

Против одлука Дисциплинске комисије, односно дисциплинског
судије ФСС има места жалби Комисији за жалбе ФСС.
Фудбалски савез покрајине, региона и Београда
Члан 103.
Дисциплински орган фудбалског савеза покрајине, региона и
Београда (у даљем тексту: територијални савези) надлежан је да решава у
првом степену о свим прекршајима које су извршили:
•

чланови скупштине територијалних савеза, чланови извршних одбора
територијалних савеза, чланови надзорних одбора и чланови органа
извршног одбора територијалних савеза
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•

•
•

•

играчи, делегати, фудбалски радници, клубови, судије и тренери на свим
утакмицама и у вези са утакмицама одиграним у оквиру такмичења којима
руководе или које одобравају органи територијалних савеза и утакмицама
свих репрезентација територијалног фудбалског савеза, као и
прекршајима учињеним у вези са тим утакмицама,
клубови у вези са финансијско-материјалним пословањем, када је реч о
њиховим обавезама према територијалним фудбалским савезима,
клубови степена такмичења из надлежности територијалних савеза, када
је реч о њиховим обавезама поводом унапређења стручно-педагошких
услова предвиђених за тај степен такмичења, односно у извршавању
обавеза из норматива минимума стручно-педагошког рада за млађе
категорије,
играчи, фудбалски радници и клубови, када је реч о прописима о
регистрацији играча за клубове територијалних савеза такмичења који
прелазе из клуба у клуб истог територијалног савеза.

Против
одлука
дисциплинског
органа
територијалних
фудбалских савеза донетих у првом степену има места жалби другостепеном
органу који је одређен статутом територијалног фудбалског савеза.
Фудбалски савез града, округа, подручја и општине
Члан 104.
Дисциплински орган фудбалског савеза града, округа, подручја и
општине надлежан је да решава у првом степену о свим прекршајима које су
извршили:
•
•
•
•

чланови скупштина и извршних одбора и њихових органа, и надзорних
одбора савеза из става 1. овог члана.,
играчи, делегати, фудбалски радници, клубови, судије и тренери, изузев
прекршаја за које су надлежни органи из чл. 103. и 104. овог Правилника,
клубови у вези са финансијско-материјалним пословањем када је реч о
њиховим обавезама према савезима из става 1. овог члана,
клубови степена такмичења из надлежности савеза из става 1. овог
члана, када је реч о њиховим обавезама на обезбеђењу
стручно-педагошких услова предвиђених за тај степен такмичења,
односно
у
извршавању
обавеза
из
норматива
минимума
стручно-педагошког рада за млађе категорије.

Против одлука дисциплинског органа фудбалских савеза из
става 1. овог члана, донетих у првом степену, има места жалби надлежном
органу територијалног савеза сагласно одговарајућим одредбама статута
територијалних савеза.
Покретање поступка
Члан 105.
Дисциплински поступак може бити покренут на основу:
•
•
•

извештаја делегата,
извештаја судија,
извештаја комесара за безбедност,
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•
•
•
•
•
•

пријаве фудбалског руководства,
пријаве клуба,
пријаве надлежног савеза,
пријаве комесара за истраге
пријаве комесара за такмичење
по службеној дужности

Пријава се подноси надлежном дисциплинском органу који
одлучује о покретању поступка.
Члан 106.
Пре покретања поступка, дисциплински орган треба претходно
да утврди да ли је надлежан да расправља о том случају.
Ако дисциплински орган није надлежан да расправља по случају
пријаве, дужан је да предмет уступи надлежном дисциплинском органу.
Сукоб надлежност дисциплинских органа решава непосредно
виши дисциплински орган.
Ток поступка
Члан 107.
По утврђивању своје надлежности дисциплински орган приступа
позивању и саслушању извршиоца прекршаја да би могао одлучити о
покретању дисциплинског поступка и о томе донети одлуку.
Нико не може бити кажњен пре него што буде саслушан.
Сматра се да је неко саслушан ако на позив надлежног органа
достави своју изјаву, а ако извршилац прекршаја одбије да приступи
саслушању или не достави писмену изјаву, сматраће се као да је саслушан.
Ако је реч о искљученом играчу, исти је дужан по завршетку
утакмице да се јави делегату ради саслушања.
Ако то не учини, сматраће се као да је саслушан, па ће надлежни
дисциплински орган одлучивати о прекршају на основу материјала са којим
располаже.
Члан 108.
Дисциплински поступак је хитан и економичан.
Првостепени дисциплински поступак мора бити завршен у року
од три месеца од дана подношења пријаве, а другостепени поступак мора
бити окончан у наредном року од три месеца.
Члан 109.
Извршилац прекршаја има право на заступника као и право да
тражи да буде позван о свом трошку на седницу дисциплинског органа ради
детаљнијег образложења, односно саслушања.
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ФСС у поступку заступа дисциплински инспектор.
У сложенијим случајевима, дисциплински орган може, када нађе
за потребно, да позове ради консултовања и стручњаке (представнике
судијске и тренерске организације и др.) у циљу правилнијег доношења
одлуке.
Утврђивање чињеница
Члан 110.
Дисциплински органи заснивају одлуке, изричу казне на основу
изведених доказа (званичних извештаја, саслушања сведока, саслушања
страна, непосредне провере, тражених белешки и докумената, стручних
мишљења, ТВ и видео записа, личних признања и др.) и прибављеног
мишљења од службених лица и органа ФСС, органа јавне сигурности и других
државних органа, као и непосредног запажања.
Као доказ из претходног става могу се узети изјаве дате и пред
другим органима.
Суспензија
Члан 111.
Суспензија може бити:
•
•

аутоматска, и
на основу одлуке дисциплинског органа

Члан 112.
Аутоматска суспензија настаје када играч буде искључен из игре
на домаћој првенственој или куп утакмици, а за искључење из игре на
утакмицама које се играју у оквиру ткамичења које организују ФИФА, УЕФА и
остале међународне фудбалске организације, примењују се прописи ових
организација.
У случају искључења играча на пријатељским утакмицама које се
играју у земљи и иностранству, надлежни дисциплински орган покреће
поступак на основу пријаве судије утакмице (за утакмице које се играју у
земљи), односно на основу обавештења клуба чији је играч члан које је овај
клуб дужан доставити надлежном дисциплинском органу ФСС у року од 3
дана по повратку екипе у земљу.
Аутоматска суспензија настала искључењем играча на
првенственој или куп утакмици траје по одредбама овог Правилника и не
односи се на пријатељске утакмице.
Члан 113.
Аутоматска суспензија траје месец дана, а може бити изузетно
продужена највише месец дана одлуком дисциплнског органа, уколико је
случај компликован, а није могао бити благовремено ислеђен, а уз то постоје
услови за строже кажњавање.
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Дисциплински орган може донети одлуку о скидању аутоматске
суспензије уколико нађе да јој нема места с обзиром на извршени прекршај.
Играч на издржавању казне у казнено-поправним установама
налази се под аутоматском суспензијом за све време трајања те казне.
Аутоматска суспензија се урачунава у казну.
Члан 114.
Ако клуб, играч, фудбалски радник у остављеном року на позив
надлежног органа не исплати одређену новчану казну или обавезу према
другом клубу или органу насталу у вези са спортским односима, биће
суспендован на основу одлуке дисциплинског органа, а против њега поведен
дисциплински поступак.
Суспензија почиње да тече од дана истека остављеног рока за
исплату новчане казне или обавезе, а укида се:
•
•

одлуком дисциплинског органа чим се утврди да је престао разлог
суспензије, и
аутоматски после извршене уплате пуног износа казне, или обавезе,
односно доспеле рате ако је одлуком због које је настала суспензија тако
одређено и то у случајевима када је обавеза извршена после седнице
дисциплинског органа.

О испуњавању обавезе клуб је дужан истовремено писмено да
обавести надлежни такмичарски орган ради предузимања одговарајућих
мера у вези са евентуално предвиђеним утакмицама од тог тренутка
суспендованог клуба.
Члан 115.
Суспензија на основу одлуке дисциплинског органа може се
изрећи играчима, клубовима, фудбалским радницима у свим случајевима
када је за извршени прекршај предвиђена тежа казна.
За изрицање суспензије су надлежни одговарајући органи савеза
утврђени члановима 102, 103. и 104. овог Правилника.
Суспензија из става 1. почиње да тече по истеку 48 часова од
пријема одлуке - службеног саопштења, достављеног препорученом
пошиљком и траје месец дана, односно до одлуке надлежног органа уколико
је донета у том року.
Време проведено под суспензијом урачунава се у казну.
Обустављање поступка
Члан 116.
Када дисциплински орган утврди да нема места покретању
дисциплинског поступка, својом одлуком одбацује поднесену пријаву, а када у
току дисциплинског поступка утврди постојање неке од околности која му
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онемогућава даље вођење поступка (застарелост), обуставиће поступак
одлуком.
На одлуку дисциплинског органа о одбацивању пријаве, односно
обустављању поступка, подносилац пријаве има право жалбе другостепеном
органу, у року од осам дана од дана пријема одлуке.
Одлуке дисциплинских органа
Члан 117.
Изрека сваке одлуке о казни мора бити објављена путем
службеног саопштења уз назначења када почиње казна да тече.
У одлуци дисциплинског органа, мора бити наведено: опис
прекршаја, врста прекршаја, казна, образложење, и поука о правном леку.
Члан 118.
Надлежни дисциплински орган дужан је да сваку изречену казну
писмено или телеграмом саопшти клубу чији је тим или играч кажњен, и то
најкасније у року од 48 часова од дана изрицања казне.
Одлука о казни мора бити саопштена клубу најкасније 48 часова
пре одигравања прве утакмице која спада у казну.
Казна тече од дана саопштења исте клубу. Ако је кажњени играч
био под суспензијом, казна тече од дана саопштења суспензије клубу,
односно од дана када је наступила аутоматска суспензија.
Првостепени дисциплински орган дужан је да по службеној
дужности прати извршење казне.
Члан 119.
Уколико статутом или другим општим актом надлежног савеза
није предвиђен другачији начин саопштавања и објављивања одлука,
дисциплински орган је дужан да одлуку са образложењем достави
препорученом пошиљком кажњеном лицу, односно клубу, подносиоцу пријаве
и дисциплинском инспекторуу року од три дана од дана по изрицању казне, а
у сложенијим случајевима у року од 8 дана.
Жалбени поступак
Члан 120.
Против одлуке о казни може се уложити жалба другостепеном
органу-Комисији за жалбе.
Жалба се подноси у року од осам дана од дана пријема одлуке.
Жалба се предаје писмено дисциплинском органу првог степена
који у року од три дана читав предмет доставља на решавање
дисциплинском органу другог степена.
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При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када
је жалба непосредно предата надлежном органу за оверу пријема, или датум
поштанског жига на потврди о пријему препоручене пошиљке. Уз жалбу се
подноси доказ о уплати таксе чију висину одређује надлежни орган ФСС.
Члан 121.
У жалбеном поступку првостепени орган ће утврдити да ли је
жалба уредна, прописно таксирана, да ли је благовремена, изјављена од
овлашћеног лица и допуштена.
Неблаговремене, нетаксиране, недопуштене и жалбе изјављене
од стране неовлашћених лица одбациће се одлуком.
Против одлуке о одбацивању неблаговремене или недопуштене
жалбе, жалилац има право жалбе надлежном другостепеном органу-Комисији
за жалбе
Члан 122.
Жалбу могу поднети:
•
•
•
•
•

кажњени,
подносилац извештаја или пријаве,
клуб чији је члан кажњен, уз писмену сагласност кажњеног члана клуба,
орган чији је члан кажњен, уз писмену сагласност кажњеног члана,
дисциплински инспектор ФСС.

Члан 123.
Ако орган, који је донео решење о казни, поводом жалбе
установи да проведени поступак није био потпун, а да је то могло утицати на
решавање о ствари, он ће поступак у потпунити пре достављања жалбе
другостепеном органу.
Ако орган који је донео одлуку о казни у целини усвоји захтев
изнет у жалби, он може изменити своју одлуку о казни.
Члан 124.
Жалба на одлуку о казни не задржава спровођење забране
играња односно вршења дужности у фудбалској организацији.
Жалба није допуштена против одлуке о суспензији.
Члан 125.
Решавајући о жалби другостепени дисциплински орган може
одлуку о дисциплинској казни:
•
•
•

укинути,
потврдити, или
преиначити

Другостепени
дисциплински
орган
укинуће
одлуку
о
дисциплинској казни када утврди да га је донео стварно ненадлежни
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дисциплински орган и
дисциплинском органу.

предмет

ће

уступити

стварно

надлежном

Другостепени дисциплински орган укинуће одлуку о казни када
установи да је потребно допунити поступак или спровести нови поступак,
вратиће списе првостепеном органу да овај донесе нову одлуку.
Првостепени дисциплински орган којем је предмет враћен, дужан
је да изврши потребне радње ради допуне поступка, односно поступи по
примедбама другостепеног органа.
Члан 126.
Другостепени орган одбиће жалбу и потврдити првостепену
одлуку, када утврди да је жалба неоснована.
Другостепени дисциплински орган може преиначити одлуку због
погрешне правне оцене дела (квалификација), због врсте и висине казне, или
ако се утврди да дело окривљеног нема обележја изречене дисциплинске
казне, па се из тих разлога дисциплински поступак обуставља.
Поводом жалбе кажњених одлука о казни не може бити
измењена на њихову штету.
У другостепеном поступку не могу се оцењивати докази, нити
утврђивати чињенице које нису изведени, односно утврђени у првостепеном
поступку.
Другостепени дисциплински поступак мора бити окончан у року
од три месеца.
Другостепена одлука доставља се у складу са чланом 120. овог
Правилника.

VI - ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Понављање поступка
Члан 127.
Понављању посутпка има места:
•
•

ако се докаже да је правоснажна одлука заснована на лажним доказима,
ако постоје нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на
одлуку, а које учинилац прекршаја раније није знао

Члан 128.
Предлог за понављање поступка могу поднети сва лица и органи
из члана 122. овог Правилника, као и дисциплински органи који су одлуку
доносили.
Предлог се подноси извршном одбору савеза чији су органи
донели коначну одлуку.
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Предлог за понављање поступка може се поднети у року од 3
(три) месеца од дана сазнања да постоје нови докази и чињенице, а најдуже
6 (шест) месеци од саопштења одлуке.
Члан 129.
Извршни одбор надлежног територијалног савеза ако усвоји
предлог за понављање поступка, може сам спровести нови поступак или
предмет доставити дисциплинском органу који је донео одлуку у првом
степену, ради ислеђивања и доношења нове одлуке.
Предлог за понављање поступка не задржава издржавање
одлуке о казни.
Ванредно ублажавање казне
Члан 130.
Када постоје несумњиви докази да је изречена казна остварила
своју сврху, или када су се појавиле нове околности настале након
правоснажности одлуке о казни или околности које су постојале у време
изрицања казне за које дисциплински орган није знао, као и друге околности
које су по својој природи, да су узете у обзир приликом одмеравања казне,
очигледно би на њу утицале да она буде блажа по висини и врсти, или пак
изазвале ослобађање учиниоца од казне, извршни одбор надлежног савеза
чији су органи донели коначну одлуку могу донети одлуку о ублажавању казне
или ослобађању од даљег издржавања казне.
Извршни одбор и територијалних савеза, покрајина, република и
ФСС могу донети одлуку о ублажавању казне или ослобађању даљег
издржавања казне.
Члан 131.
Молба за ванредно ублажавање казне може се упутити само
једном у току исте такмичарске године и то оном савезу чији је дисциплински
орган изрекао коначну одлуку о казни уз услов, да је учинилац издржао
најмање половину изречене казне.
Када је субјекту дисциплинске одговорности изречена мера
забране вршења било какве активности у вези са фудбалом, молба за
ванредно ублажавање казне може се упутити надлежном органу по истеку 4
(четири) године од дана правоснажности изречене казне.

VII - ЗАШТИТА ПРАВИЛНИКА
Члан 132.
Против коначних одлука дисциплинских органа, Комисија за
правна питања ФСС, односно, надлежне комисије покрајинских и регионалних
савеза могу подићи захтев за заштиту Дисциплинског правилника ФСС,
уколико је овај повређен.
Комисија за правна питања ФСС подиже захтев за заштиту овог
Правилника када је реч о одлукама које су донели органи ФСС, односно, они
органи чије се одлуке односе на клубове Супер и Прве лиге.
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Надлежни органи територијалних фудбалских савеза подижу
захтев за заштиту овог Правилника када је реч о одлукама које су донели
дисциплински органи општинских, окружних, подручних, ФС града,
регионалних и покрајинских савеза.
О захтеву за заштиту овог Правилника, који је подигла Комисија
за прописе ФСС одлучује Извршни одбор ФСС, а о осталим захтевима
извршни одбори територијалних фудбалских савеза.
Члан 133.
Предлог за подизање захтева за заштиту могу поднети субјекти
дисциплинске одговорности којима је изречена казна, подносиоци пријава и
друге заинтересоване стране - чланови фудбалске организације.
Предлог за подизање захтева за заштиту Дисциплинског
правилника може се поднети у року од месец дана од дана пријема коначне
одлуке.
Предлог се подноси писмено преко органа који је донео коначну
одлуку, са прилагањем доказа о уплати прописане таксе, а овај је дужан да
предлог са целокупном документацијом и својим мишљењем о наводима
предлога достави Комисији за правна питања ФСС, односно, надлежним
органима територијалних фудбалских савеза.
Члан 134.
Извршни одбор ФСС, односно извршни одбори територијалних
фудбалских савеза поводом захтева за заштиту Правилника, донеће одлуку
уколико је захтев основан, којом ће коначну одлуку укинути и предмет вратити
на поновно расправљање надлежном органу или ако то нађе за сходно сами
донети коначну одлуку.
Члан 135.
Ако коначна одлука буде укинута и предмет враћен на поновно
расправљање надлежном органу, исти је дужан да изведе све оне радње и да
расправи сва она питања на која му је указано и да се приликом доношења
одлуке придржава ставова и мишљења која су тим поводом изражена у
одлукама о укидању коначних одлука.
У случају када надлежни орган не поступи по примедбама из
одлука Извршног одбора ФСС, односно извршних одбора територијалних
фудбалских савеза, орган надлежан за решавање о заштити правилника
овлашћен је да сам реши предмет и донесе одлуку по захтеву.

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 136.
Извршни одбор ФСС овлашћен је да издаје Упутства и даје
тумачења за примену овог Правилника.
Члан 137.
Ступањем на снагу овог правилника престаје
Дисциплински правилник ("Збирка прописа ФС СЦГ", јун 2004.г.).

да

важи
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Члан 138.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном листу ФСС "Фудбал".
ПРЕДСЕДНИК ФСС
мр Звездан ТЕРЗИЋ

