
Извршни одбор ФС Србије на основу члана 46. Статута Фудбалског савеза
Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", број 2/2007)  и  Одлуке о систему сталних
такмичења за првенство фудбалских лига и надлежним органима за спровођење
такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије, на седници одржаној 11. јула
2011.године, донеo je

П Р О П О З И Ц И Ј Е
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ
У ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2011/2012. ГОДИНУ

Члан 1.
Првенствено фудбалско такмичење Супер лиге организује се у складу са

Одлуком о систему сталних такмичења за првенство фудбалских лига и Одлуком о
надлежним органима за спровођење такмичења на нивоу ФС Србије.

Супер лига  Србије је јединствена и броји 16 клубова.

У такмичењу за првенство Супер лиге Србије у фудбалу учествују следећи
клубови:

- 14 клубова који су заузели првих 14 места у Супер лиги Србије, у
такмичарској  сезони 2010/2011.

- 2 клуба који су заузели првa 2 (два) места у такмичењу Прве лиге „Србијa“
на крају такмичарске сезоне 2010/2011.

Члан 2.
Првенство у Супер лиги Србије са 30 кола организује се по двокружном  бод

систему и спроводи у два дела (јесењи и пролећни).

Резултати из првог дела првенства преносе се у табелу другог дела
првенства, а на крају се први  коначна табела од постигнутих резултата.

Члан 3.
Најбоље пласирани клубови из такмичења стичу права такмичења у

такмичењима у организацији УЕФА, а два последњепласирана клуба прелазе у
Прву лигу „Србија“.

Члан  4.
На крају такмичарске 2011/2012. године чланови Супер лиге Србије биће

клубови који су пласман остварили у складу са одредбама члана 6. i 8. Одлуке о
систему такмичења, тј 14 првопласираних клубова Супер лиге и 2 најбоље
пласирана клуба Прве лиге „Србија“.
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УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 5.
Тим који победи на утакмици осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног

резултата оба тима освајају по један бод.

Комесар за такмичење Супер лиге Србије утврђује табеле за први и други
део првенства.

Након завршетка такмичења,  Комесар за такмичење Супер лиге Србије
сачињава коначну табелу првенства за целу такмичарску годину.

Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и
примљених голова. У случају да је ова разлика једнака, боље место заузима тим
који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова одлучује резултат
међусобних сусрета. Ако се пласман не може утврдити на претходни начин, исти
ће се утврдити жребом.

Изузетно, на крају Првенства, ако је реч о месту које одлучује првака, или
обезбеђује учешће у неком међународном такмичењу, као и о месту које одлучује о
прелазу у нижи степен такмичења, учешћу у завршном делу такмичења за
Фудбалски куп Србије, у случају истог броја освојених бодова два или више
тимова пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од
резултата који су постигнути у међусобним сусретима односних тимова у
првенству.

Пласман на додатној - помоћној табели, утврђује се збиром освојених
бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и примљених
голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број постигнутих голова у
гостима (када је у питању табела од два клуба), односно већи број постигнутих
голова (када је у питању табела од 3 или више клубова).

Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, онда ће се одиграти
утакмице између заинтересованих клубова, и то:
- две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два клуба,
- три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену, ако су

у питању три клуба,
- потребан број утакмица по једноструком куп систему, на неутралном

терену, ако су у питању четири или више клубова.

Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо одигравања ових
утакмица, питање победника може се утврдити и жребом, који спроводи надлежни
такмичарски орган.
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РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД
И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 6.
Такмичењем руководи Комесар за такмичење Заједнице фудбалских

клубова Супер лиге Србије.

Члан 7.
Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену уз

присуство гледалаца, изузев ако се ради о суспензији стадиона и дужни су да се
старају о успеху организације утакмице.

Члан 8.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење најкасније

30 дана пре почетка јесењег, односно пролећног дела такмичарске године, према
званичном календару Фудбалског савеза Србије.

Такмичарски бројеви клубова бирају се полудиригованим  жребом према
Бергеровим таблицама.

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

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

У оквиру распореда такмичења, а у циљу коришћења и оних термина који
по званичном календару ФС Србије, нису предвиђени за првенствене утакмице,
Комесар за такмичење може да одлучи да се и такви термини користе за поједина
првенствена кола.

Члан 9.
Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу УЕФА

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

Првенствене утакмице могу да се играју и под квалитетним електричним
осветљењем (као ноћне), о чему одлучује клуб као домаћин. У том случају, клуб
домаћин је дужан да најкасније на 5 дана пре одигравања ноћне утакмице извести
гостујући клуб, Комесара за такмичење и Комесара за суђење.
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Време почетка утакмица за свако коло утврђује Комесар за такмичење.

У случају више силе (рестрикција електрицне енергије и сл.) клуб домаћин,
који је пријавио ноћну утакмицу, дужан је у року од 24 часа по наступању више
силе, обавестити Комесара за такмичење, гостујући клуб .

Члан 10.
Извршни одбор ФС Србије је дужан да током првенства, а према указаној

потреби, на захтев клубова или на предлог Комесара за такмичење, разматра
питања развоја и регуларности првенства и да предузима хитне и енергичне мере.

У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Комесар за
такмичење може да донесе одлуку да се једно или више првенствених кола или
утакмица које одлучују о пласману у такмичења УЕФА или прелазак у нижи ниво
такмичења, играју  истог дана и да почне у исто време.

На основу одлуке из става 2. овог члана, друго полувреме утакмице мора
такође да почне у исто време.

Члан 11.
У случају изузетно лошег времена или других непредвиђених околности,

утакмица се може  одложити,  а одложена утакмица се ће се одиграти сутрадан
уколико  су се стекли услови за одигравање. Одлуку о одлагању појединих
утакмица доноси Комесар за такмичење.

Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога
који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак електричне енергије,
пожар, земљотрес и сл.) о чему одлучује судија утакмице, Комесар за такмичење
одлучиће да ли ће се играти нова, или ће се прекинута утакмица регистровати
постигнутим резултатом до прекида утакмице.

Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је до
прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру.

Члан 12.
Ако клуб даје два или више играча у сениорску, олимпијску и младу

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

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица,
донети одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих разлога који
су наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемије,
саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице, немогућност да се спроведу
прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица или из других
изненадних непредвиђених околности.
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Када се утакмица одлаже због изненадне болести играча (тровање, грип и
сл), а не због спортских повреда играча,  то се може учинити уколико су болесни
најмање 7 стандардних играча (играчи који су одиграли 70% утакмице). Када
Комесар за такмичење добије писмени захтев клуба за одлагање утакмице због
болести играча са комплетном медицинском документацијом (налаз надлежног
специјалисте, дијагноза, мишљење  за опоровак тј. дужину  боловања и сл.), пре
доношења одлуке  затражиће предлог и мишљење од Медицинске комисије ФС
Србије по захтеву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања
мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.

Када се утакмица одлаже услед немогућности да се спроведу прописане
мере безбедности за одигравање првенствених утакмица, Комесар за такмичење
доноси одлуку на предлог Комесара за безбедност ФС Србије, односно на основу
захтева клубова учесника, а уз сагласност Комесара за безбедност ФС Србије. Из
ових разлога једном клубу могу се одложити највише 2 (две) првенствене утакмице
у току једног дела првенства (јесењег и пролећног). Када из ових разлога не постоје
услови за одигравање првенствене утакмице у седишту клуба домаћина, а тај клуб
је већ искористио поменути бонус од две одложене утакмице у једном делу
првенства, Комесар за такмичење ће донети одлуку да се првенствена утакмица
одигра на терену по избору клуба домаћина, под условом да овај клуб обезбеди све
прописане услове за одржавање првенствених утакмица на том терену.

Ову одлуку Комесар за такмичење доноси по службеној дужности, или на
предлог Комесара за безбедност ФС Србије, односно клубова учесника.

О промени места одигравања утакмице, клубови морају бити обавештени
најкасније 48 сати пре одигравања утакмице.

Када оцени да за то постоје оправдани разлози-виша сила, Комесар за
такмичење може предложити Извршном одбору Заједнице Фудбалских клубова
Супре лиге да донесе одлуку да клубови учесници одређене утакмице замене улоге
клуба домаћина.

На захтев клуба учесника међународних турнира, може се одложити
утакмица једног кола, с тим, што се одложена утакмица мора одиграти у првом
слободном термину.

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такмичење ће
донети одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под условом да сваки
клуб има најмање два слободна дана између одигравања две утакмице. Одложене
утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти најкасније пре завршетка
јесењег дела првенства, а одложене утакмице пролећног дела првенства пре
одигравања последњих кола која се на основу одлуке надлежног органа обавезно
играју у исто време.
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Члан 13.
Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са својим

најбољим тимом, осим повређених и кажњених играча.

Члан 14.
Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, преставници

клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид: списак лиценцираних
играча, фудбалске легитимације играча који тога дана наступају на утакмици, као и
лиценце тренера, лекара, физиотерапеута и представника клуба, без којих
именована лица не могу бити на клупи, најкасније 60 минута пре почетка утакмице.

Тимови су дужни да буду на стадиону најкасније 60 минута пре почетка
утакмице.

Члан 15.
Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање образац

записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се записник укуца у компјутер
односно, попуни писаћом машином, као и да пружи сву неопходну помоћ при
састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица.

Комесар за такмичење доноси ближе Упутство о попуњавању записника
утакмице и извештај делегата.

Члан 16.
Клуб-домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење

личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за време одигравања
утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице, одговарајућим превозним
средством.

Клуб-домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди
лекарску службу и кола за хитне лекарске интервенције, која морају да буду на
стадиону на пола часа пре почетка утакмице.

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

Комесар за такмичење доноси ближе упутство о организацији и реду на
стадионима.

ПРАВО НАСТУПА

Члан 17.
Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навршили

17 година живота и који су стекли право наступа на првенственим утакмицама, под
условом да су лиценцирани за ту такмичарску годину.
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На првенственим утакмицама могу наступати и играчи који нису
лиценцирани, а који 01. августа нису навршили 19 година живота, с тим што
играчи са навршених 16 година живота морају имати одобрење специјалне
лекарске комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити потврђено
у легитимацији играча издатој од стране надлежног органа за регистрацију.

Право наступа имају и страни играчи и то у  сезони 2011/2012 четворица
страних играча по клубу на једној утакмици  који  се уносе у записник.

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

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због
добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на  наредној утакмици. Након
оствареног бонуса  од 4 утакмице и паузе, играч следећу казну забране играња
издржава после 2 (две) опомене,(без права бирања) а потом свака друга опомена је
аутоматска казна забране играња на 1 (једној) утакмици.

Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину.

Аутоматска забрана  играња  у току такмичарске  сезоне пренета из нижег
степена такмичења  решава се према прописима Супер лиге, осим аутоматске казне
са последње првенствене утакмице  из претходне такмичарске сезоне  која се
решава  сходно члану 18. Дисциплинског правилника  и иста се издржава  на првој
наредној првенственој утакмици следеће такмичарске сезоне.

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.

Члан 18.
Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају имати

уредан лекарски преглед и бити оглашени за способне.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4
(четири) месеца за играће млађе од 17 година. Лекарски преглед мора бити унесен
у легитимацију играча. Изузетно, извршени лекарски преглед играча може да се
докаже и потврдом која је издата на основу званичног регистра о извршеном
лекарском прегледу.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекарски
преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара забрањено
играње, или се налази на боловању, као и играч коме лекарски преглед није
убележен у легитимацију, а делегату утакмице није стављена на увид званична
потврда о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на јавној утакмици и
делегат утакмице це таквом играчу забранити наступ сагласно члану 46.
Правилника о фудбалским такмичењима.
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ДЕЛЕГАТ  УТАКМИЦЕ

Члан 19.
За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата

који заступа руководство Фудбалског савеза, има врховни надзор на утакмици,
оцењује укупну организацију утакмице, рад свих службених лица и  одлучује о
спровођењу мера  за несеметано одигравање утакмице

Делегат је дужан да дође на стадион на коме се одиграва утакмица 90
минута пре почетка утакмице.

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

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

Делегат је такође дужан да попуни образац фер-плеја.

Записник утакмице и свој извештај у два примерка делегат доставља
Комесару за такмичење у року од 48 часова након одигране утакмице.

Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи посебно
писмене извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити 4.
(четврти судија утакмице.

Извршни одбор доноси  Упутство о дужностима и правима делегата.

С У Д И Ј Е

Члан 20.
За све утакмице, судије одређује Судијска комисија  ФС Србије.

Члан 21.
Судија је обавезан да дође на стадион 90 минуна пре почетка утакмице и

успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лицима на
утакмици.

Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед  терена за
игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби захтева да се исте отклоне
до почетка утакмице.

Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје примедбе и
да записник овери својим потписом.



9

9

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о
опоменутим и искљученим играчима и да тај извештај овери потписом.

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву против
играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за прекршаје извршене
пре, за време и после утакмице.

Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку утакмице
удаљени играч, тренер или друго службено лице дођу до делегата ради саслушања.

Члан 22.
Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан за

игру.

Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан
за одигравање утакмице.

Обавеза је клуба-домаћина да у зимским условима мора да поступи сагласно
Правилима фудбалске игре у погледу припреме терена за игру.

Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, делегата
утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то 30 минута пре почетка утакмице.
Изузетно, преглед може да буде извршен и раније .

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

Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету Одлуку о
неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу у року од 24 часа
уз претходно телеграфско обавештење.

Члан 23.
За време одигравања првенствених утакмица у игралишту, поред терена у

заштитним кабинама поред 7 (седам) резервних играча, могу се налазити следећа
службена лица:

а) лиценцирани представник клуба,

б) лиценцирани тренер;

ц) лиценцирани помоћни тренер (2) у спортској опреми са амблемом свог
клуба;

д) лекар клуба

е) физиотерапеут-масер у спортској опреми са видљивим амблемом клуба .
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На додатној-техничкој клупи, која мора бити удаљена 5м од клупе за
резервне играче, могу бити присутна следећа лица (највише 5): тренер статистичар,
тренер голмана, економ, физиотерапеут и кондициони тренер.

Члан 24.
Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листи судија

за суђење утакмица Супер лиге Србије.

Ако судија који је одређен да води утакмицу на дође на терен у одређено
време за почетак утакмице,  утакмицу ће судити четврти судија.

Ако на утакмицу дође судија а не дође један од помоћника, четврти судија
ће обавити дужност помоћног судије.

Ако у току трајања утакмице судији или помоћном судији позли или
наступе други разлози због којих не може да настави суђење, дужност судије
преузима четврти судија.

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ
СУСПЕНЗИЈЕ  И  ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 25.
Суспендован тим, не може наступити на јавној утакмици све док траје

суспензија.

Све утакмице за време суспензије изречене због неизвршавања
правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза
насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног такмичења,
регистроваће се са 3:0 (пар форфе) у корист противника.

Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због суспензије
изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потребне за доношење
коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регистровати све док се не донесе
коначна одлука. По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице
према распореду такмичарског органа.

Ж А Л Б Е

Члан 26.
Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их решава у

првом степену.

Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од дана
одигравања утакмице, са  образложењем у два примерка, доказом о уплаћеној
такси, и свим потребним доказима.
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Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се у скраћеном
року  од 24 часа од дана одигравања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он
се продужава за први наредни дан.

Члан 27.
Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФС Србије.

Свака измена такси биће објављена у Службеном листу ФС Србије
"Фудбал".

Члан 28.
На време не достављене жалбе, необразложене, нетаксиране или недовољно

таксиране жалбе неће се узимати у поступак, већ ће бити одбачене, а утакмица ће
бити регистрована постигнутим резултатом.

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

Члан 29.
Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 15 дана од дана

пријема жалбе, односно 10 дана за скраћени поступак.

Члан 30.
Жалба на одлуку Комесара  за такмичење подноси  се  Комисији  за  жалбе

којој  је Извршни одбор ФС Србије поверио ове послове (у даљем тексту:
другостепени такмичарски орган).

Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

Изузетно за утакмице последнја два кола, рок за улаганје жалби се скраћује
и то у првом степну на 24 часа по одиграној  утакмици и другом степену на 24 часа
по пријему првостепене одлуке.

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

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

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

Члан 31.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију

утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се региструје
постигнутим резултатом.

Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу,
најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог одигравања.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију
утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, односно до извршења те
одлуке. Једном регистрована утакмица не може бити поништена од стране
Комесара за такмичење, ако је одлука постала правоснажна или је у другом степену
донета одлука која је коначна, изузев у поступку по чл. од 67. до 71. Правилника о
фудбалским такмичењима.

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 32.
О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи,

функционери, судије, стручни и технички руководиоци у овом такмичењу,
одлучује дисциплински судија асоцијације Супер лиге коме је Извршни одбор ФС
Србије поверио те послове.

ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 33.
Уколико се пре почетка такмичења укаже слободно (слободна) место

(места) у Супер лиги због одустајања клуба (клубова), одлуку о попуњавању
слободно (слободних) места у Супер  лиги доноси посебном одлуком Извршни
одбор ФС Србије, водећи рачуна о интересима развоја фудбалског спорта у Србији,
с тим да поседњепласирани клуб због очувања спортског интереса такмичења
обавезно испада из Супер лиге.

УЧЕШЋЕ КЛУБОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 34.
Клуб стиче право учествовања у међународним такмичењима под условом

да је добио лиценцу од надлежних органа ФС Србије складу са одредбама
Правилника о лиценцирању клубова Фудбалског савеза Србије за такмичења у
организацији УЕФА-Верзија 2.0. ("Фудбал", спец. издање из фебруара 2007.г..
године , број 12/2010. и ванредни број I/2011).
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Уместо клуба који није добио лиценцу у смислу става 1. овог члана, а
остварио је спортски успех на основу којег је могао да учествује у међународним
такмичењима, право учешћа стиче следећи најбоље пласирани клуб који је добио
лиценцу.

Првопласирани клуб Супер лиге, као првак Србије у фудбалу, учествује у
УЕФА Лиги шампиона, а следеће најбоље пласирани клубови у УЕФА Лиги
Европе.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 35.
Првенство Супер лиге одвија се у складу са Календаром такмичења.

Календар такмичења доноси Извршни одбор ФС Србије на предлог Заједнице
фудбалских клубова Супер лиге, а распоред одигравања утакмица доноси Комесар
за такмичења Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.
Приходе са првенствених утакмица Супер лиге убирају клубови-домаћини.

Члан 37.
У случају одиграваја нове првенствене утакмице, укупан приход са те

утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе, судија
и делегата дели се на једнаке делове.

Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу подмирити
укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клубови заједнички
сносе дефицит.

Члан 38.
На свим првенственим утакмицама Супер лиге продају се улазнице које

самостално штампају клубови сходно условима према којим су добили сертификат
и лиценцу. (укупан број гледалаца, нумерисање места, одвојена трибина за
гостујуће навијаче ...)

Цене улазница морају бити исте за навијаче домаћег и гостујућег тима, с
тим  да за поједине утакмице  цене карата могу бити двоструко веће  од просечне
цене   претходних утакмица.

Члан 39.
Све првенствене утакмице Супер лиге подлежу обавезном плаћању

следећих доприноса и трошкова:

а) судијама - путне трошкове, боравак и надокнаду трошкова суђења коју  на
предлог Управног одбора Заједнице фудбалских клубова Супер лиге одређује
Извршни одбор ФС Србије.
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б) делегату утакмице, специјалном контролору  за безбедност такође преко
Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије, а дежурном лекару клуб плаћа
накнаду трошкова.

Члан 40.
Сви доприноси и трошкови из члана 39. ових Пропозиција плаћају се

судијама, делегату и специјалном контролору за безбедност након достављања
комплетне финансијске документације Заједници фудбалских клубова Супер лиге
Србије.

ТВ  ПРЕНОСИ

Члан 41.
Првенствене утакмице клубова Супер лиге Србије могу се директно

(непосредно) преносити путем телевизије на основу уговора Заједнице фудбалских
клубова Супер лиге Србије, спонзора  и телевизије.

Ако у месту има више од два клуба Супер лиге Србије, па се једна утакмица
игра дан раније или један дан касније од редовног кола, а тога дана се игра
утакмица која се телевизијски преноси, таква утакмица мора да започне тако да се
заврши 30 минута пре почетка друге редовне утакмице или 30 минута по завршетку
те редовне утакмице.

Телевизијски  пренос  утакмица од посебног такмичарског значаја може се
реализовати само на основу споразума клуба-домаћина и телевизије, као и
посебног одобрења Комесара за такмичење, с тим што ТВ пренос на дан редовног
кола може почети најраније 30 минута по завршетку последње утакмице тог кола.

Првенствене утакмице клубова Супер лиге Србије могу се у дане
одигравања редовног првенственог кола, магнетоскопски приказивати као
репортаже на телевизији, али под условом да ово приказивање не може да започне
раније од 30 минута по завршетку утакмица тог првенственог кола.

ПРИЗНАЊА

Члан 42.
Првопласирани клуб Супер лиге Србије, као првак Србије у фудбалу, осваја

прелазни пехар Фудбалског савеза Србије, на коме се урезује његово име и година
освајања првенства.

Фудбалски савез Србије додељује златне медаље 35 играча и шесторици
чланова Стручног штаба.

Исто тако, првак Србије  у фудбалу за освојено првенство добија у трајно
власништво пехар - дар Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије.
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Клуб који у такмичењу за фер-плеј заузме прво место добија у трајно
власништво пехар, дар ФС Србије

Пехари се клубовима предају на утакмицама по избору клубова, након
усвајања званичне табеле првенства. Изузетно, пехар се може предати и клубу -
прваку чији је пласман известан и пре усвајања коначне табеле.

Пехар се додељује и првом стрелцу лиге који је постигао највише голова у
првенству.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ

Члан 43.
Сваки клуб који учествује у првенству Супер лиге Србије у фудбалу мора да

испуњава следеће услове:

1. Да испуни инфраструктурне критеријуме из Правилника о лиценцирању
клубова ФС Србије за учешће у Супер лиги.

2. Да испуњава све услове у вези са тимовима млађих категорија играча у
складу са прописима ФС Србије

3. Да испуњава све услове у вези са стручно-педагошким радом, односно
бројем и стручним квалификацијама тренера, у складу са прописима ФС Србије

4. Клуб може лиценцирати највише 25 играча. Поред ових играча право
наступа имају и играчи млађих категорија, који не морају бити лиценцирани.

5. Да је приложио финансијске гаранције о покрићу трошкова сходно
одлуци   Управног одбора  Заједнице фудбалских клубова Супер лиге Србије.

Клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФС Србије безбедности и
сигурности на фудбалским утакмицама и Одлуке ФСС које се обавезно примењују
уз Правила фудбалске игре.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
Првенствене утакмице клубова Супер лиге Србије могу се играти на

стадионима који у свему одговарају Правилима фудбалске игре и који испуњавају
инфраструктурне критеријуме из Правилника о лиценцирању клубова за
такмичење у Супер Лиги.

Уколико у току такмичења наступе околности због којих клуб не може
играти утакмице на свом стадиону, може уз писмену дозволу Комесара за
такмичење своје утакмице као домаћин играти на стадиону који испуњава
критерије из става 1. овог члана.
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Свака првенствена утакмица Супер лиге Србије обавезно се игра са лоптом,
која у свему мора да одговара прописима Правила фудбалске игре, а за коју се
определи Заједница фудбалских клубова Супер лиге Србије.

У случају да се утакмица игра на терену који је покривен снегом, лопта мора да
буде у другој боји изузев беле.

Члан 45.
Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба-домаћина коју овај

мора да пријави такмичарском органу.

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

Голман мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и
судије.

Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропозиција, а
пријава се врши најкасније на 20 дана пре почетка такмичења.

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају да имају на
задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - контрастне у односу на боју
дреса, прописане величине (35 x 25 цм), дебљине линије 5 цм, и исте бројеве
величине 10-15 цм  на доњем делу једне ногавице гаћица. Бројеви на дресовима и
гаћицама морају се слагати са бројевима у записнику утакмице. Изнад бројева на
дресовима могу се исписати се презимена играча словима максималне  величине
7,5 цм и на рукаву дреса амблем лиге. Такође екипе могу носити на предњој страни
дреса лого спонзора као и на полеђини испод броја.

Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (аплицирани) на
посебном једнобојном контрастне боје платну, а затим на дрес.

Клубови - учесници такмичења чија се утакмица директно преноси путем
телевизије, дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу избора боје
дресова због квалитета слике у преносу.

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

Заливање терена мора бити завршено 60 минута пре почетка утакмице.
Заливање терена може се обавити и у полувремену утакмице али само уз
сагласност судије и оба тима.

Члан 46.
За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о одиграној

утакмичи према обрасцу који утврђује ФС Србије.
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Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се старају о
правилном уношењу података у записник утакмице, који су дужни да потпишу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника

о фудбалским такмичењима ФС Србије и осталих прописа Фудбалског савеза
Србије.

Члан 48.
Ове Пропозиције такмичења за првенство Супер лиге Србије у фудбалу

ступају на снагу даном објаве у Службеном листу ФСС  "Фудбал" и важе до
доношења нових.

ПРЕДСЕДНИК

Томислав КАРАЏИЋ, с.р.


