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 На основу одредаба члана 50 Статута Фудбалског савеза Београда (Службени гласник ФСБ 

''Београдски ФУДБАЛ'', ванредни број I од 18.02.2022 године и члана 9. Правилника о фудбалским 

такмичењима ФС Србије (Прописи Фудбалског савеза Србије, Службени лист ФСС ''ФУДБАЛ'', број 
8/2022 od 30.06.2022. године, Извршни одбор Фудбалског савеза Београда, на седници одржаној 
14.07.2022. године, донео је 

 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е  
 

ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023 

 

 

I   ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење сталних такмичења у 

лигама млађих категорија, по узрасним (старосним) категоријама, на територији ФС Београда (у даљем 

тексту: ФСБ), и то: 
 

1. Омладинци, 
2. Кадети, 
3. Пионири, 
4. Петлићи и  

5. Претпетлићи. 
 

Сталним такмичењем у смислу ових Пропозиција сматрају се првенствена такмичења млађих категорија. 
Као стално такмичење сматрају се и квалификације (бараж) за улазак у виши степен такмичења. 
  

Пропозицијама се посебно регулишу следеће области:  
 организација такмичења,  
 календар такмичења,  
 распоред утакмица,  
 одлагање утакмица,  
 игралишта,  
 одређивање игралишта и почетак утакмица, 
 трајање утакмица по узрасној категорији, 
 организација,  
 право наступања и утврђивање идентитета, 
 делегати,  
 судије,  
 забрана одигравања утакмица на одређеном терену,  
 дисциплински прекршаји,  
 регистровање утакмица суспендованих клубова, 
 одустајање од такмичења,  
 жалбе,  
 жалбени поступак,  
 регистровање утакмица,  
 утврђивање пласмана,  
 лекарски преглед,  
 боје и бројеви дресова,  
 наступ са најбољим тимом,  
 предавање утакмице без борбе,  
 најмањи број играча,  
 финансијске одредбе,  
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 награде,  
 службени гласник,  
 обнављање лига и  

 минимум услова за стручно педагошки рад. 
 

Члан 2. 

 

 Такмичењима лига под ингеренцијом–надлежностима ФСБ руководи Извршни одбор 

Фудбалског савеза Београда, преко својих такмичарских органа, комесара за: 
 

 такмичење,  
 дисциплину,  
 суђење и 

 безбедност 
 

са седиштем у Београду, улица Делиградска 27/III. 

 

Стручне послове организације и обављања административних и логистичких послова за млађе 

категорије спроводи стално запослено лице у Стручној служби ФСБ. 
 

Комесар за такмичење је надређен осталим комесарима и има надзор над њиховим радом. 
Такмичењем у купу ФСБ и утакмицама доигравања - баража руководиће Комесар за такмичење 

лига млађих категорија. 
 

Члан 3. 

 

 Организацију утакмица спроводе клубови домаћини који су дужни да се старају о успешној 
организацији. 

 

 Надлежни органи ФСБ су дужни да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију 

утакмица свих степена такмичења на територији Београда. 

 

Члан 4. 

 

 Такмичење се спроводи по двоструком бод систему, према утврђеном Календару такмичења 

који доноси Извршни одбор ФСБ. 
 

 Сваки клуб мора бити једном домаћин и једном гост. 
Овај принцип је ненарушив и никако се не може мењати. 
 

 Изузетно у лиги претпетлића постоји могућност да сe комплетно коло те лиге организује на 

једном месту, a одлуку о томе доноси Комесар за такмичење.  
 

Члан 5. 

 

У првенственим такмичењима учествују: 
 

1. Клубови који у складу са Стручно педагошким правилником павилником испуњавају минимум 

услова: 
 

a) клубови Супер и Прве лиге са најмање 4 (четири) селекције, 
б) клубови Српске лиге Београда са најмање 3 (три) селекције, 
в) клубови Зонске лиге Београда са најмање 2 (две) селекције, 
 

2. Клубови Првих београдских лига, Међуопштинских лига и општинских лига нису у обавези да 

имају селекције у сталном такмичењу млађих категорија.  
Уколико се добровољно пријаве за такмичења имају сва права и обавезе у складу са одредбама 

ових Пропозиција. 
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3. У истом степену такмичења и узрасној категорији се не могу наћи 2 (две) екипе истог клуба, пре 

свега због утицаја на регуларност такмичења и могућности да поједини клубови имају 

привилегован статус у односу на остале учеснике такмичења.  
 

4. Клубови који се посебно пријаве за такмичење у лиги млађих омладинаца, млађих кадета и 

млађих пионира, петлића и претпетлића. 
 

Члан 6. 

 

Првенствена такмичења се одвијају кроз три степена такмичења: 
 

1. Први степен:  
Прва омладинска лига са 16 (шеснаест) екипа,  
Прва лига кадета са 14 (четрнаест) екипа, 
Прва лига пионира са 14 (четрнаест) екипа, 
 

2. Други степен:  
Друга омладинска лига са 14 (четрнаест) екипа 

Друга лига кадета са 14 (четрнаест) екипа 

Друга лига пионира са 12 (дванаест) екипа 

 

3. Трећи степен: 
Треће лиге ( број група зависи од броја пријављених екипа али са не више од 12 екипа по групи) 
 

У лигама млађих омладинаца, млађих кадета, број група и број екипа по групама зависи од 

броја пријављених екипа али са не више од 16 екипа по групи, док код млађих пионира, петлића  и 

претпетлића број група и број екипа по групама зависи од броја пријављених екипа али са не више од 14 

екипа по групи.  
Коначну одлуку о саставу лига донеће Извршни одбор ФСБ најкасније 10 (десет) дана пре 

почетка извлачења парова. 
 

Члан 7. 

 

 Извршни одбор ФСБ је дужан да током првенства, а према указаној потреби, на захтев клубова 

или на предлог такмичарских органа лига, разматра питање развоја и регуларности такмичења и да 

предузме хитне и енергичне мере. 
 

 

II   КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА 

 

Члан 8. 

 

 Календар такмичења утврђује Извршни одбор ФСБ најкасније 30 (тридесет) дана пре почетка 

јесењег, односно пролећног дела такмичења. 
 

 Распоред утакмица се одређује жребом на конференцијама клубова које се морају одржати 

најкасније 10 (десет) дана пре почетка првенства а у информационом систему Комет најкасније 5 (пет) 
дана пре одигравања утакмице мора бити унето место и време одигравања. 

 

 Конференцијама клубова током целе такмичарске сезоне председавају комесари за такмичење.  

Конференције клубова се одржавају искључиво у просторијама ФСБ. Изузетно, састанак се може 

одржати на другом месту уз одобрење генералног секретара ФСБ. Клубове на конференцијама може да 

заступа само лице које има званично пуномоћје. 
 

Члан 9. 

 

Приликом извлачења такмичарских бројева користе се тзв. Бергерове таблице. У случајевима 

када клубови користе иста или суседна игралишта примењује се дириговани жреб како би се избегло да 

клубови буду домаћини у истом колу. 
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Члан 10. 

 

 Утакмице свих лига играју се, по правилу као дневне утакмице, а ако постоје могућности и у 

вечерњем термину (у складу са условима из Правилника о стандардизацији терена и игралишта ФСБ). 
Утакмице се играју суботом и недељом када је то и предвиђено календаром такмичења. Изузетно се 

утакмице могу играти и средом, када је то предвиђено календаром такмичења. 
 

 По споразуму клубова, утакмице се могу играти и у неком другом, међусобно договореном 

термину, али најкасније до следећег првенственог кола, с тим да се писана сагласност клубова  достави 

Комесару за такмичење 5 (пет) дана пре раније утврђеног термина одигравања утакмице са уплаћеном  

таксом о промени термина. 
 

 Споразум клубова за одигравање утакмица ван утврђеног термина мора одобрити Комесар за 

такмичење. 

 

 Клубови су дужни да доставе тачну сатницу и дан када ће им екипа која је у такмичењу 

наступати у року од најмање 5 (пет) дана пре планираног термина за одигравање утакмице као и да 

прате сва обавештења кроз информациони систем Комет и преко званичне е-мејл адресе која је 

верификована за слање обавештења.  
 

 

III   ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА 

 

Члан 11. 

 

 Одлагање утакмица може одобрити једино Комесар за такмичење. 

 

 У случају када се утакмица одлаже због нереда већих размера на територији клубова учесника, 

или немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица и 

куп утакмица, Комесар за такмичење ће донети одлуку о одлагању утакмице на основу безбедносне 

процене. 
 

 Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствене или куп утакмице, или у краћем 

року, а према достављеном захтеву, донети одлуку да се првенствена или куп утакмица одложи због 
оправданих разлога који су  наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемија, 
боравак у карантину, болести играча, саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице и сл.) 
 

 Када се утакмица одлаже због болести играча (тровања, грип и сл.), а не због спортских повреда 

играча то се може учинити само уколико су болесна најмање 4 (четири) играча. 
 

 Када Комесар за такмичење добије писани захтев клуба за одлагање утакмице због болести 

играча са комплетном медицинском документацијом (дијагноза, налаз надлежног специјалисте, 
мишљења за опоравак, тј. дужина боловања и сл.), пре доношења одлуке затражиће предлог и 

мишљење од Медицинске комисије. Комисија пре достављања мишљења може извршити одређене 

анализе, као и обавити додатне прегледе болесних играча. 
 

  Клубови који евентуално уговоре одигравање међународних утакмица у земљи или 

иностранству у терминима у којима се играју утакмице из Календара такмичења лига млађих категорија 

ФСБ, неће моћи да траже одлагање својих утакмица у првенству. 
 

 Ако клуб, који учествује у лигашком такмичењу даје 4 (четири) или више играча за 

репрезентативне селекције ФСС или ФСБ, тај клуб има право на измену распореда својих првенствених 

или куп утакмица у време када његови играчи изостају због репрезентативних наступа. 
 

 Писани или телеграмски захтев за измену распореда утакмица мора се доставити Комесару за 

такмичење, најкасније 5 (пет) дана пре предвиђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. 
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 О одлагању утакмице клубови морају бити обавештени усмено, или писано кроз систем 

обавештавања преко информационог система Комет  најкасније 72 (седамдесетдва) часа пре утврђеног 
сата за почетак утакмице која се одлаже. 
 

 Уколико постоји писана сагласност заинтересованих клубова, Комесар за такмичење може 

донети одлуку да се одређена утакмица редовног кола одигра раније, али најкасније пре следећег кола, 
под условом, да промена термина не иде на штету других заинтересованих клубова, нити даје 

такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на остале клубове. 
 

 Писани споразум мора бити достављен Комесару за такмичење најкасније 5 (пет) дана пре 

редовног термина утакмице која је предмет споразума. 
 

 У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилником о фудбалским 

такмичењима ФС Србије, Комесар за такмичење, најкасније 24 (двадесетчетири) часа пре одигравања 

утакмице, може донети одлуку о одлагању. 
 

 У наведним случајевима одложена утакмица, по правилу, се мора одиграти радним даном пре 

наредног кола. 
 

 И у осталим случајевима када Комесар за такмичење утврди да су оправдани уз достављање 

одговарајуће документације, којом се доказује оправданост одлагања. 
 

Члан 12. 

 

 Уколико се утакмица не одигра због: неподобног терена за игру, недоласка судија или разлога 

више силе, клубови су дужни да непосредно у просторији за писање записника утакмице саставе писани 

споразум о новом термину одигравања и да тај споразум доставе Комесару за такмичење наредног дана 

до 16.00 часова. 
 

 На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица прекине из разлога више силе, а 

пре истека 80% регуларног времена трајања игре. Погледати члан 15. ових Пропозиција. 
 

 Ако се споразум не постигне, клубови су дужни да у истом року Комесару за такмичење доставе 

своје писане предлоге. 
 

 Овако одложена утакмица, по правилу, одиграће се радним даном пре наредног кола, о чему 

одлучује Комесар за такмичење. 
 

 Уколико клуб домаћин не организује утакмицу сталног такмичења у предвиђеном термину, 

утакмица ће се регистровати резултатом 3:0 (пфф) у корист противника, а клуб домаћин ће бити и 

кажњен по Дисциплинском правилнику ФСС. 
 

 

IV   ИГРАЛИШТА 

 

Члан 13. 

 

 Сви клубови учесници у такмичењу у организацији ФСБ морају имати сопствено или уговором 

обезбеђено игралиште за сваку такмичарску сезону. 

  

 Испуњеност услова прописаног правном нормом из претходног става, доказује се пред 

органима ФСБ подношењем једног од следећих шест докумената: 
 

- препис листа непокретности или власничког листа из кога се види да је клуб власник 

предметног стадиона или терена; 
- препис листа непокретности или власничког листа из кога се види да је клуб уписан као 

корисник предметног стадиона или терена; 
- оверена фотокопија уговора о закупу у коме се клуб појављује као закупац одговарајућег 
стадиона или терена у периоду који одговара трајању предстојеће такмичарске сезоне, с тим 
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што уз тај уговор, закупац мора доставити и доказ да је закуподавац власник предметног 
стадиона или терена; 

- оверена фотокопија уговора о подзакупу у коме се клуб појављује као подзакупац 

одговарајућег стадиона или терена у периоду који одговара трајању предстојеће такмичарске 

сезоне, с тим што уз тај уговор, подзакупац мора доставити и доказ – уговор о закупу, из кога 

се види да је подзакуп предметног стадиона или терена дозвољен уговором о закупу 

закљученим између власника и корисника; 
- оверена фотокопија одлуке или другог акта органа јединице локалне самоуправе или другог 
надлежног органа којим се фудбалском клубу даје на коришћење одређени стадион или 

терен; 
- оверена сагласност власника фудбалског терена или фудбалског стадиона (оверена сагласност 
власника земљишта или сагласност власника земљишта и објекта) за коришћење предметне 

непокретности, у случајевима када власник не жели да буде у уговорном односу са 

фудбалским клубом – корисником, већ само фактички жели да му омогући коришћење терена 

или стадиона. 
 

 Клубови су дужни да све првенствене и куп утакмице играју на травнатим или на теренима са 

вештачком подлогом, уз услов да подлога одговара утврђеним стандардима квалитета који прописује 

ФИФА.  
 

 Свако игралиште мора бити регистровано за одигравање утакмица од стране надлежног органа 

ФСБ. Свако игралиште мора бити регистровано за одигравање утакмица са назнаком категорије 

утакмица које се могу играти. Регистрацију, односно сертификацију и категоризацију игралишта обавља 

Комисија за стадионе и игралишта. Извршни одбор ФСБ усваја документ којим се прописују стандарди за 

сертификацију и категоризацију стадиона и игралишта и именује Комисију за стадионе и игралишта, која 

издаје сертификате клубовима. 
 

           Утакмице у оквиру првих лига, морају се играти на игралиштима регистрованим за утакмице 

Зонске и Српске лиге, или за више степене такмичења. 
 

              Изузетно, утакмице осталих лига се могу играти и на игралиштима регистрованим за нижи степен 

такмичења под условом да се ради о травнатим и вештачким теренима и другим адекватним условима. 
 

         Петлићи и претпетлићи Фудбал 9 играју на терену за игру који има облик правоугаоника чија је 

дужина 60-67 метара а ширина 45-50 метара. 
 

            Претпетлићи Фудбал 7 играју на терену за игру који има облик правоугаоника чија је дужина 45-50 

метара а ширина 30-35 метара. 
 

            Претпетлићи Фудбал 5 играју на терену за игру који има облик правоугаоника чија је дужина 30-35 

метара а ширина 20-25 метара. 
 

       Врата у Фудбалу 9 и Фудбалу 7 су следећих димензија, растојање између усправних стубова 5 

метара, а растојање од земље до хоризонталног стуба – пречке 2 метра. У Фудбалу 5, растојање између 

усправних стубова је 3,66 метра, а растојање од земље до хоризонталног стуба – пречке 1,83 метра.   
          Тачка са које се изводи казнени ударац у лигама петлића и претпетлића (Фудбал 9), се налази на 

замишљеној линији која је усправна средини линије врата између статива и јасно је обележена на 

удаљености од 9 (девет) метара и налази се на линији казненог простора. 
          У Фудбалу 7 се налази на замишљеној линији која је усправна средини линије врата између статива 

и јасно је обележена на удаљености од 8 (осам) метара и налази се на линији казненог простора.  
          У Фудбалу 5 се налази на замишљеној линији која је усправна средини линије врата између статива 

и јасно је обележена на удаљености од 5 (пет) метра и налази се на линији казненог простора.            
           У осталим лигама се поступа сходно Правилима фудбалске игре.  
         У лиги петлића и претпетлића Фудбал 9, две линије се повлаче под правим углом према попречној 
линији 9 (девет) метара од унутрашње стране сваког стуба врата. Ове линије се протежу у терену за игру 

9 (девет) метара и спајају се са линијом која је паралелна са попречном линијом. Простор омеђен овим 

линијама и попречном линијом је казнени простор.  
        У Фудбалу 7 две линије се повлаче под правим углом према попречној линији 8 (осам) метара од 

унутрашње стране сваког стуба врата. Ове линије се протежу у терену за игру 8 (осам) метара и спајају се 
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са линијом која је паралелна са попречном линијом. Простор омеђен овим линијама и попречном 

линијом је казнени простор.    
       У Фудбалу 5 две линије се повлаче под правим углом према попречној линији 5 (пет) метра од 

унутрашње стране сваког стуба врата. Ове линије се протежу у терену за игру 5 (пет) метра и спајају се са 

линијом која је паралелна са попречном линијом. Простор омеђен овим линијама и попречном линијом 

је казнени простор.    
       Ударац са угла код петлића и претпетлића се изводи са места где се уздужна и попречна линија 

пресецају. 
У осталим лигама се поступа сходно Правилима фудбалске игре. 

 

Члан 14. 

 

 Првенствене и куп утакмице могу се играти само на терену који је подобан за игру, што утврђује 

судија пре почетка утакмице. 
 

 Приговор на неправилност терена за игру (димензије терена и остале справе и направе на 

њему) клуб је дужан да достави судији утакмице у писаној форми најкасније 30 (тридесет) минута пре 

почетка исте. 
 У противном, евентуалну жалбу клуба на неправилност терена за игру Комесар за такмичење 

неће разматрати. 
 

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

утакмице. 

  

 Клуб домаћин у зимским условима мора припремити терен за игру сходно Правилима 

фудбалске игре. 

 

 Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата утакмице, капитена оба клуба, 
учесника утакмице и судије у време које је службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед 

може да буде извршен и раније, истог дана и под условима да то буде обављено у присуству делегата, 
капитена оба клуба учесника утакмице и судије. 
 

 Да ли је терен неподобан за игру због невремена или због нечег другог, што се сматра вишом 

силом, одлучује једино судија утакмице. 
 

 Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету одлуку о неподобности 

терена и да записник доставе Комесару за такмичење или стручној служби ФСБ најкасније 24 

(двадесетчетири) часа од планираног почетка утакмице, са уношењем писмене изјаве судије у форми 

скенираног документа у информациони систем Комет. 
 

 

V             ОДРЕЂИВАЊЕ ИГРАЛИШТА, 
ПОЧЕТАК И ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦЕ 

 

Члан 15. 

 

 Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло, на основу календара такмичења, а у 

случају ванредних захтева, одређује Комесар за такмичење. 
 

 Распоред и сатница утакмица утврђени одредбама овог члана, могу се изменити само из 

разлога више силе, најкасније 3 (три) дана пре одигравања утакмице. Комесар за такмичење о томе 

мора телефонски или путем информационог система Комет и званичних мејл адреса обавестити оба 

клуба, судије и делегата утакмице. 
 

 Трајање игре по категоријама: 

 

Омладинци   2 Х 45 минута. 
Кадети    2 Х 45 минута. 
Пионири   2 Х 40 минута. 
Млађи омладинци  2 Х 45 минута. 
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Млађи кадети   2 Х 40 минута. 
Млађи пионири   2 Х 35 минута. 
Петлићи   2 Х 35 минута. 
Предпетлићи У-12  2 Х 30 минута. 
Предпетлићи У-11  2 Х 25 минута. 
Предпетлићи У-10  2 Х 20 минута. 
Предпетлићи У-9  2 Х 20 минута. 
Предпетлићи У-8  2 Х 20 минута. 
Предпетлићи У-7  2 Х 20 минута. 

 

 Играчи имају право на одмор између два дела утакмице. Одмор у полувремену не треба да 

пређе 15 минута, а у лигама претпетлића не треба да пређе 5 минута. 
 

 

VI   ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

 

Члан 16. 

 

 Организацију утакмице спроводе клубови домаћини. 

 Као клуб домаћин сматра се првоименовани клуб, назначен у распореду утакмице. 
 Изузев у лигама претпетлића које су под окриљем ФС Београда, организатор утакмица је ФС 

Београда или је то уговорним односом другачије одређено.  
 

Члан 17. 

 

 (1) Клуб домаћин, организатор утакмице има следеће обавезе: 
  да за сваку утакмицу писмено обавести надлежни орган МУП-а (Образац бр. 1) у року који 

одреди тај орган, а најкасније 5 (пет) дана пре одигравања утакмице; 
  одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о примљеном писаном 

обавештењу, клуб домаћин предаје делегату пре почетка утакмице, која се доставља 

комесару за такмичење путем информационог система Комет или стручној служби ФСБ 

најкасније 24 (двадесетчетири) часа по завршетку утакмице; 
  уколико домаћи клуб не поседује писано обавештење МУП-а или одобрење за одигравање 

утакмице, делегат неће дозволити да се утакмица одигра; 
  да предузме све потребне мере у складу са одредбама Правилника о безбедности и 

сигурности на фудбалским утакмицама које се одигравају у надлежности ФСБ, ради 

обезбеђивања услова за сигурно и безбедно одигравање утакмице; 
  да за сваку утакмицу изради План превентивног деловања који ставља на увид делегату 

утакмице; 
  да одреди довољан број редара, а најмање 3 (три), који ће бити обележени одговарајућим 

ознакама чији је задатак одржавање реда како за време одигравања утакмице, тако пре и 

по завршетку исте; 
  списак редара са бројевима личних карата доставља се делегату-судији пре почетка 

утакмице које прилаже уз делегатски извештај путем информационог система Комет или 

стручној служби ФСБ најсније 24 (двадесетчетири) часа по завршетку утакмице; 
  да осигура безбедност службених лица, играча гостујућег и свог клуба, како пре, тако за 

време и после утакмице; 
  да за време утакмице у гледалишту забрани продају алкохолних пића, као и безалкохолних 

пића у стакленој амбалажи; 
  да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежурно санитетско или друго 

возило погодно за транспорт повређеног играча или другог лица (мора бити на стадиону 

најмање 30 минута пре предвиђеног почетка утакмице). Уколико дође до случаја да 

повређени актер утакмице мора бити здравствено збринут у некој медицинској установи, 
па због тога буду ангажовани и санитетско возило и дежурни лекар, клуб домаћин мора 

обезбедити друго санитетско (или дежурно) возило и другог лекара (уколико гостујући клуб 

нема лиценцираног лекара); 

  под здравственом заштитом се подразумева да клуб домаћин обезбеди присуство 

медицинског радника са одговарајућом лиценцом издатом од ФСБ за текућу такмичарску 

сезону, који мора бити верификован у информационом систему Комет. У изузетним 
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ситуацијама, уколико медицински радник има са собом одговарајућу лиценцу издату од 

ФСБ за текућу такмичарску сезону, а није верификован у информационом систему Комет, 
биће дозвољено одигравање утакмице. У противном, утакмица се неће одиграти, а 

комесари за такмичење и за дисциплину донеће одговарајуће одлуке; 
  регистарски број дежурног возила, са презименом и именом медицинског радника и 

возача и бројем личне карте возача морају бити уписани у Обрасцу бр. 3 који се доставља 

делегату-судији утакмице а који делегат-судија доставља Комесару за такмичење путем 

информационог система Комет или стручној служби ФСБ најкасније 24 (двадесетчетири) 
часа по завршетку утакмице. Дозвољено је и да клуб може ангажовати валидну 

медицинску установу која ће са адекватним санитетским возилом са уписаним 

регистарским бројем тог возила и стручном медицинском екипом, обезбеђивати 

евентуално здравствено збрињавање актера утакмице; 
  да у информациони систем Комет, у старт листу утакмице, унесе списак играча своје екипе 

за утакмицу, као и службена лица која ће седети на клупи, најкасније 30 (тридесет) минута 

пре почетка утакмице.  
 да обавести делегата-судију о наступу играча са специјалним лекарским прегледом.  
  да делегату утакмице, судији и овлашћеном представнику противничког клуба стави на 

располагање одштампан образац старт листе, претходно унет у информациони систем 

Комет који представља званичну платформу за израду старт листе и извештаја са утакмице, 
најкасније 15 (петнаест) минута пре почетка утакмице 

  да пружи сву неопходну помоћ при састављању старт листе, извештаја са утакмице и 

евентуалном давању изјава одређених лица; 
  да обезбеди најмање 3 (три) сакупљача лопти обучених у спортску опрему, која се 

разликује од опреме играча који наступају; 
  да не дозволи улазак у службене просторије и рестриктивни простор лицима која на то 

немају право; 
  да обезбеди најмање 3 (три) исправне фудбалске лопте и исте достави судији пре почетка 

утакмице; 
  клуб домаћин, организатор утакмице, је дужан да предузме све потребне мере за 

обезбеђење личног интегритета и сигурности делегата, судија и чланова гостујуће екипе, 
као и њихове личне имовине пре утакмице, за време одигравања утакмице, па све до 

напуштања места одигравања утакмице. 
 

 (2) Клуб гост је у обавези: 
 да путем информационог система Комет, најкасније 30 (тридесет) минута пре почетка 

утакмице у старт листу утакмице унесе састав екипе за утакмицу, као и службена лица која 

 ће седети на клупи.
 да обавести делегата о наступу играча са специјалним лекарским прегледом.  

 

Члан 18. 

 

Клубови учесници у првенственим утакмицама обавезни су да делегату-судији утакмице 

пре почетка исте доставе уредно и читко попуњене: 
1. Образац бр. 2 – Овлашћење за званичног представника клуба на утакмици: 
2. Образац бр. 3 – Списак лица која ће седети на клупи за резервне играче. 
Уколико клуб не достави попуњене обрасце, делегат-судија утакмице неће дозволити приступ у 

ограђени део терена за игру и седење у заштитним кабинама за резервне играче лицима из 

тачке 1 и 2 овог става Пропозиција, осим лиценцираном тренеру.  
 

Уколико неко од лица нема одговарајућу лиценцу за тренера, лекара и физиотерапеута 

издату од ФСБ или се не налази у старт листи у информационом систему Комет, делегат му неће 

дозволити приступ у ограђени део терена и седење у заштитним кабинама, на клупи за резервне 

играче, а Комесару за безбедност клуба домаћина ће наложити да се такво лице одстрани из 

ограђеног дела игралишта. 
 

Овлашћени представник клуба не мора да има лиценцу, већ ће се подразумевати да је 

довољно само писмено овлашћење клуба (Образац бр. 2). 

 

Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да почне. 
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Члан 19. 

 

1. На свим првенственим утакмицама у ограђеном делу игралишта могу се налазити следећа лица: 
 лиценцирани тренер клуба и његов помоћник, који морају бити верификовани у Комету и уз 

себе имати дозволе за рад за текућу такмичарску сезону издату од ФСБ; 
 највише 7 (седам) резервних играча уписаних у записник утакмице обучених у спортску 

опрему изузев у лиги петлића и претпетлића; 
 лиценцирани лекар који мора бити верификован у Комету и уз себе имати дозволу за рад за 

текућу такмичарску сезону издату од ФСБ, осим у изузетним ситуацијама предвиђеним у 

Чл.17, став 1, тачка 12.;  

 лиценцирани физиотерапеут који мора бити верификован у Комету и уз себе имати дозволу 

за рад за текућу такмичарску сезону издату од ФСБ, осим у изузетним ситуацијама 

предвиђеним у Чл.17, став 1, тачка 12.; 

 овлашћени представник клуба; 
 делегат утакмице; 
 скупљачи лопте у спортској опреми; 
 комесар за безбедност; 
 фоторепортери иза фотографске линије; 
 редари и органи јавне безбедности. 

 

Изузетно, ако то услови терена дозвољавају, може се дозволити улазак у ограђени део 

игралишта и тешким инвалидима у колицима без пратње. 
Органи јавне безбедности у униформама могу се налазити око терена, иза ограде терена у 

публици, а према потребама посла. 
 

 Уколико на утакмици клуб нема овлашћеног представника клуба (није присутан), његову улогу  

може преузети лиценцирани лекар или лиценцирани физиотерапеут.  
 Уколико није присутан нико од поменуте двојице, улогу овлашћеног представника преузима 

капитен екипе али само под условом да поседује писмено овлашћење из клуба Образац бр. 2. 

 

 

VII   ПРАВО НАСТУПА 

 

Члан 20. 

 

Право наступа на првенственим утакмицама имају сви регистровани играчи, рођени: 
 

Омладинци  

01.01.2004. године и млађи, али не и млађи од 16 година на дан утакмице. Изузетно, уз 

специјални лекарски преглед, могу наступити и млађи играчи али са навршених 15 година. 
 

Кадети   

01.01.2006. године и млађи, али не и млађи од 14 година на дан утакмице. Изузетно, уз 

специјални лекарски преглед, могу наступити и млађи играчи али са навршених 13 година. 
 

Пионири 

01.01.2008. године и млађи, али не и млађи од 12 година на дан утакмице. 
 

Петлићи 

01.01.2010. године и млађи, али не и млађи од 10 година на дан утакмице. 
 

Млађи омладинци 01.01.2005. године и млађи, али не млађи од 16 година. Изузетно, уз 

специјални лекарски преглед, могу наступити и млађи играчи али са навршених 15 година. 
 

Млађи кадети 01.01.2007. године и млађи, али не млађи од 14 година. Изузетно, уз 

специјални лекарски преглед, могу наступити и млађи играчи али са навршених 13 година.  
 

Млађи пионири 01.01.2009. године и млађи, али не млађи од 12 година. 
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Претпетлићи У-12  

01.01.2010. године и млађи, али не млађи од 10 година. 
 

Претпетлићи У-11  

01.01.2011. године и млађи, али не млађи од 10 година. 
 

Предпетлићи У-10  

01.01.2012. године и млађи, али не млађи од 9 година. 
 

Предпетлићи У-9  

01.01.2013. године и млађи, али не млађи од 8 година. 
 

Предпетлићи У-8  

01.01.2014. године и млађи, али не млађи од 7 година. 
 

Предпетлићи У-7  

01.01.2015. године и млађи, али не млађи од 7 година. 
 

Клубови који у лигама млађих категорија, имају по две екипе у такмичењу, а у различитим 

лигама или степенима такмичења, обавезни су да им за друге екипе наступају играчи годину дана млађи 

од играча који наступају за прве екипе, с тим што могу у стартној листи или записнику имати 3 (три) 
играча која имају право наступа за дату узрасну категорију а који не наступају у екипи вишег степена 

такмичења. Обавеза клубова је да 5 дана пре почетка првенства доставе спискове играча који ће 

наступати само за ту екипу без права наступа за виши степен такмичења. Тај списак се може 3 (три) пута 

у току такмичарске полусезоне мењати али приликом сваке измене се мора послати 5 (пет) дана пре 

почетка наредног кола. 
У лиги млађих омладинаца, млађих кадета и млађих пионира за све време трајања утакмице 

могу наступити и два бонус играча која су старија не више од годину дана од граничне вредности за дату 

узрасну категорију. Респективно (01.01.2004.; 01.01.2006. и 01.01.2008.). Само 2 (два) таква играча могу 

бити уписана у старт листу или записник утакмице. 
По посебној одлуци ФСС, може у узрасној категорији омладинаца наступити одређени број 

играча рођених 2003. године а о томе ће клубови бити накнадно обавештени када се одлука објави у 

званичном гласилу ФСС.  
 

Члан 21. 

 

 На првенственим и куп утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под 

суспензијом и казном  забране играња, или под аутоматском казном због добијених парних опомена. 
 

Члан 22. 

 

Играч не може у истом дану наступати на две утакмице, односно играти за две различите 

селекције. 
 

 

VIII   УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА 

 

Члан 23. 

 

 Право наступа и идентитет играча који наступају, као и оних који ће евентуално наступати као 

замене утврђује делегат, у присуству овлашћених представника оба клуба, пре почетка утакмице, на 

терену за игру, односно судија утакмице уколико нема делегата. За играче који су закаснили на почетак 

утакмице, а уписани су у старт листу, идентитет се утврђује пре уласка у технички простор. 
 

 Клубови се не могу договорити да се не утврђује идентитет играча. 

 

Овлашћени представници оба клуба су дужни да најкасније 30 (тридесет) минута пре почетка 

утакмице преко информационог система Комет унесу саставе својих екипа као и службена лица која ће 

седети на клупи. 
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Овлашћени представници клубова имају право увида у старт листу утакмице. 
 

 Сви играчи уписани у старт листу морају имати морају поседовати и картицу особе која је 

одштампана из информационог система Комет за играча који се налази у старт листи. 

 

 Играч чији идентитет није утврђен не може наступити на утакмици. 

 

 Противнички клуб може, уз подношење старт листе, проверити код надлежног органа за 

регистрацију исправност регистрације и право наступа играча и у складу са извршеном провером може 

уложити жалбу на регуларност утакмице. 
 

Члан 24. 

 

 За утврђивање идентитета и права наступа играча тима млађих категорија довољна је картица 

особе одштампана из информационог система Комет, пасош или лична карта; 
 

 За играче пионире, петлиће и претпетлиће идентитет се утврђује на основу увида у ђачку 

књижицу са фотографијом која је оверена печатом школе коју похађа или важећом путном исправом 

(пасош) уз обавезну обавезну потврду о лекарком прегледу.  
 

 Клуб је у обавези да у информациони систем Комет унесе лекарски преглед за сваког играча као 

и доказ о уплађеној годишњој чланарини за сваког играча понаособ. За сваку злоупотребу која се 

докаже а која је настала као предмет умишљене или немарне радње, све последице ће сносити клуб или 

селекција чији је тај играч члан у складу са ДП ФСС. 
 

Члан 25. 

 

 Играч који приликом утврђивања идентитета није имао картицу особе или неки од личних 

докумената за идентификацију, нема право наступа. 

 

 

IX             ДЕЛЕГАТИ 

 

Члан 26. 

 

 За сваку првенствену утакмицу првих лига, као и за утакмице других  и трећих лига у 

организацији ФСБ Комесар за такмичење одређује делегата утакмице који има врховни надзор на 

утакмици. 
Трошкове сноси клуб домаћин утакмице. 

 На утакмицама лига млађих омладинаца, кадета и пионира за које се процени да су од посебног 
значаја, Комесар за такмичење задржава право да одреди делегата, чије ће трошкове сносити клуб 

организатор утакмице. 
Клубовима се оставља могућност да од Комесара за такмичење захтевају да им се за поједине 

утакмице одреди делегат, а трошкове сноси клуб који је поднео захтев. 
За утакмице у Купу ФСБ и за утакмице доигравања баража, делегата одређује Комесар за 

такмичење. 
 

Члан 27. 

 

 Листе делегата за утакмице у организацији ФСБ утврђује Извршни одбор ФСБ, за сваку 

такмичарску сезону. 
 

Члан 28. 

 

 Делегат је дужан да се детаљно упозна са Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије, 

Правилима фудбалске игре, Пропозицијама, Упутством за рад делегата ФС Београда на утакмицама у 

организацији ФСБ, као и осталим нормативним актима ФС Србије и ФСБ. 
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Члан 29. 

 

 Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који се обавезно организују пре 

почетка јесењег и пролећног дела такмичарске сезоне и успешно положе тест из познавања прописа. 

 

Члан 30. 

 

 Делегати су дужни да у случајевима прекида утакмица, искључења играча, удаљења званичних 

лица са клупе за резервне играче, пријаве играча и других лица, као и евентуалних спорова између 

клубова насталих у вези утакмице, обаве све потребне радње из члана 32. Пропозиција, које су 

неопходне за доношење одговарајућих одлука такмичарских и дисциплинских органа. 
 

Члан 31. 

 

 Делегат је дужан да у записник утакмице констатује да ли су испуњени такмичарски услови за 

одигравање утакмице који су прописани Пропозицијама. 
 

Члан 32. 

 

 Делегат на утакмици као званични представник савеза заступа руководство такмичења и врши 

надзор над утакмицом. 

 

 Делегат носи ознаку савеза за време вршења дужности. 

 

 Делегат врши надзор над организацијом утакмице, пружа помоћ клубовима и судијама и стара 

се да се одредбе Пропозиција поштују. 
 

 Посебне дужности делегата су: 

 да дође на игралиште најкасније 1 (један) сат пре заказног почетка утакмице и понесе 

дигитални фотоапарат или мобилни телефон који има могућност израде квалитетних 

фотографија; 
 да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет играча и службених лица; 
 да овлашћеним представницима клубова дозволи увид у старт листу; 
 да забрани улаз у ограђени део игралишта лицима који на то немају право; 
 да старт листу утакмице држи код себе до завршетка утакмице, ради боље контроле и 

тачног уочавања евентуалних пропуста; 
 да у прусуству представника клубова састави старт листу најкасније 15 (петнаест) минута пре 

њеног почетка; 
 да контролише организацију утакмице; 
  да пре почетка утакмице провери испуњеност услова за безбедно и сигурно одигравање 

утакмице а посебно: 
 - да је на утакмици присутан лиценцирани комесар за безбедност клуба домаћина (или 

његов заменик). У случају одустности оба лица обавезе комесара за безбедност 
преузима лиценцирани овлашћени представник клуба или друго лиценцирано лице 

клуба, 
 - да клуб домаћин има урађен ажуран План превентивног деловања за утакмицу, 
 - да провери мере обезбеђења терена, рестриктивног простора, просторија за смештај 

екипа, судија и делегата и других службених просторија као и друге мере у складу са 

Планом превентивног деловања; 
 да у присуству овлашћених представника клубова и судија, непосредно по завршетку 

утакмице, евентуално саслуша искључене играче и сва удаљена и пријављена лица; 
  да путем информационог система Комет, у свом извештају у рубрици додатна запажања 

констатује ситуације када клуб нема тренера а његову дужност на утакмици обављају 

помоћни тренер или тренер млађих категорија,  
  да путем информационог система Комет, у свом извештају у рубрици додатна запажања 

констатује ситуације када клуб домаћин обезбеди за утакмицу лиценцираног лекара који 

има са собом одговарајућу лиценцу издату од ФСБ за текућу такмичарску сезону, а није 

верификован у информационом систему Комет. 
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  да преко овлашћених представника клубова затражи писмене изјаве (образац бр.5) од 

искључених играча и искључених службених лица из техничког простора (ако је било 

искључења играча или искључења службених лица из техничког простора) и исте доставља 

Комесару за такмичење путем информационог система Комет или стручној служби ФСБ 

најсније 24 (двадесетчетири) часа по завршетку утакмице. 
 да путем информационог система Комет, у свом извештају у рубрици додатна запажања, 

констатује уколико се на утакмици међу пријављеним службеним лицима клуба, не налази 

минимум прописаног броја и квалификационе структуре тренера у складу са Чл. 84 ових 

Пропозиција и  Правилником о стручном раду ФСС.  
 

 Делегат може, уколико посумња у идентитет неког играча, да тражи идентификациони 

документ (пасош, лична карта); 
 

 Делегат има врховни надзор над редарском службом и може да захтева повећање броја 

редара; 

 

 Делегат нема право да се меша у одлуке судија; 

 

 Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у случају из члана 45. Став 6. 

Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије, већ да укаже клубу на евентуалну сметњу за наступ 

играча. Уколико представник клуба, не прихвати захтев делегата и играча стави у тим на сопствени 

ризик, делегат је обавезан да то унесе у записник; 
 

 Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, већ ће све примедбе унети у 

извештај. Делегат, ако и даље сумња, може да фотографише играча у складу са чланом 23 ових 

Пропозиција и достави надлежном органу уз свој делегатски извештај; 
 

 Делегат утакмице је дужан да достави свој извештај и записник са утакмице, као и обрасце: 

 

 број 1 (oбавештење о одигравању утакмице МУП-у), 

 број 2 (овлашћење за представника клуба), 
 број 3 (списак службених лица у техничком простору са регистарским бројем дежурног 
возила и именом возача и бројем његове личне карте), 

 број 4 (списак организатора-редара са бројевима личних карата), 
 број 5 (изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске легитимације искључених и 

пријављених играча),  
 број 7 (повредна листа коју доставља лекар или верификовано медицинско лице само 

уколико је дошло до повреде )  

 

достави комесару за такмичење путем информационог система Комет или стручној служби ФСБ 

најсније 24 (двадесетчетири) часа по завршетку утакмице. Само у случају ако је наредни дан 

(дани), државни празник, рок за доставу се односи на први наредни радни дан.  
 

 

 У случају изостанка делегата његову дужност преузима судија утакмице. 

 

Члан 33. 

 

 Комесар за дисциплину, по пријави Комесара за такмичење, је дужан да изриче мере забране 

обављања делегатске дужности оним делегатима који своју дужност не обављају у складу са 

Пропозицијама. 
 

 Изречене мере се објављују у Службеном гласнику ФСБ ''Београдски фудбал за млађе 

категорије'' и на званичном веб сајту ФС Београда www.fsb.org.rs. 

 

Члан 34. 

 

 Извршни одбор ФСБ доноси посебно упутство о вршењу дужности делегата на утакмицама у 

оквиру такмичења у надлежности ФСБ. 
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X   СУДИЈЕ 

 

Члан 35. 

 

 За све првенствене и куп утакмице као и за утакмице доигравања – баража и куп утакмице, 

судије и помоћне судије одређује Комесар за суђење кога именује Извршни одбор ФСБ. Утакмице првих 

и других лига могу судити испитане судије I, II i III категорије а остале утакмице могу судити и 

привремене судије. 
 

Члан 36. 

 

 Судија утакмице је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре, пре почетка утакмице прегледа 

терен и одлучи да ли је подобан за игру. 
 

 Уколико судија установи, уз присуство делегата и капитена обе екипе, да је у време предвиђено 

за почетак утакмице терен неподобан за игру, утакмица се не може одиграти. Одлуку саопштава 

делегату утакмице уколико га има, а своју писмену констатацију у виду његове изјаве скенира и убацује у 

информациони систем Комет са осталом пратећом документацијом са утакмице. 
 

Члан 37. 

 

 Судија је обавезан да дође на стадион – игралиште један час пре почетка утакмице и успостави 

контакт са делегатом утакмице и другим службеним лицима. 

 

 Судија утакмице, заједно са делегатом и другим службеним лицима, обавља преглед и контролу 

просторија, терена за игру, опрему играча, а у случају евентуалних неправилности захтева да се отклоне 

до почетка утакмице. 
 

 Судија утакмице је дужан да у року од највише један сат од завршетка утакмице сачини 

извештај утакмице и у њега унесе све неопходне информације (резултат, стрелце, изречене опомене и 

искључења, минуте и разлоге, приближан број гледалаца, надокнаде у првом и другом делу игре, итд..) 
као и све остале евентуалне примедбе и да извештај верификује. 
 

 Судија утакмице је дужан да по завршеној утакмици да делегату податке о опоменутим и 

искљученим играчима и службеним лицима као и да те податке верификује у извештају утакмице. 

 

Судије су дужне да у извештај утакмице унесу пријаву против играча, тренера и званичних лица 

за евентуалне прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.  
 

Представник клуба је обавезан да, одмах по завршетку утакмице, обезбеди да искључени или 

пријављени играч, искључени или пријављени тренер или друго званично лице, попуни Образац бр.5 и 

преда  делегату утакмице који га касније уноси у информациони ситем Комет. 
 

Члан 38. 

 

 Утакмице првих и других лига обавезно суди судијска тројка, а уколико на првенствену утакмицу 

не дођу одређене судије, а у публици нема испитаних фудбалских судија, утакмица се неће играти. 
 

 Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на игралиште у заказано време, а 

најкасније 15 (петнаест) минута до предвиђеног почетка, утакмицу ће водити првоименовани помоћни 

судија. У случају да ни он не дође, утакмицу ће судити другоименовани помоћни судија. 
 

 Уколико на утакмицу не дођу ни судија, а ни помоћне судије, клубови ће се споразумети да 

утакмицу суди један од испитаних-активних присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде 

постигнут делегат ће одлучити који ће присутни судија судити утакмицу. 
 

 Споразум о избору судија мора да буде писано утврђен пре почетка утакмице. Записник о 

споразуму потписују овлашћени представници оба клуба и делегат. Овај записник се прикључује 

осталим обрасцима са утакмице и доставља преко делегата Комесару за такмичење. Ако се клубови 
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нису споразумели о избору судија, па их је одредио делегат, то се мора констатовати у извештају 

делегата. 
 

Ако на утакмицу дође судија, а не дођу помоћне судије он ће одлучити о избору својих помоћника. Ако 

судија не успе да на игралишту нађе испитаног - активног судију, он је овлашћен да затражи од оба 

клуба да му ставе на располагање по једног свог регистрованог играча, који нису уписани у записник 

утакмице, да обаве дужност помоћног судије. Уколико се у међувремену помоћне судије појаве на 

игралишту или дође неки испитани–активни судија, судија ће тада заменити играча са делегираним, 
односно испитаним-активним судијама који пристану да врше дужност помоћних судија. 

 

 

Утакмице лиге петлића, претпетлића и млађих пионира (изузев групе А)  суди 1 (један) судија. 
 

Судија-делегат утакмице је дужан да у извештај утакмице унесе своје примедбе и да их овери потписом. 
 

 

XI   ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ 

 

Члан 39. 

 

 Суспендовани клуб не може наступати све док траје суспензија.  

 

 Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвршавања правоснажних одлука 

надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из такмичења предвиђених Пропозицијама, 

регистроваће се са 3:0 (пфф) у корист противника, по службеној дужности; 
 

 Утакмице на којима суспендовани клуб 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 и 

укидања суспензије клуб је дужан да одигра утакмице према распореду. 
 

Члан 40. 

 

 Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења обавеза, не може наступати. У том 

случају утакмице се региструју са 3:0 (пфф) у корист противничког клуба по службеној дужности. 
 

 Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати са 3:0 (пфф) за 

противнички клуб, а клуб ће бити кажњен по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије. Иста 

мера примениће се и према противничком клубу ако је био обавештен о суспензији тог клуба. 
 

 

XII    ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ ИГРАЛИШТУ ИЛИ ИГРАЛИШТИМА 

ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

Члан 41. 

 

 Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном игралишту, дужан је најкасније 5 

(пет) дана пре одигравања да Комесару за такмичење пријави друго игралиште на коме жели одиграти 

утакмицу. Услов одигравања утакмица је да је изабрано игралиште регистровано за одигравање 

утакмица истог или вишег ранга такмичења у организацији ФСБ. 
 

 Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакмице најкасније 48 

(четрдесетосам) часова пре сата утврђеног за почетак. 
 

 Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања у року који је утврђен 

предходним ставом, није обавезан да иде на одигравање утакмице и о томе је дужан да телефонски или 

мејлом обавести Комесара за такмичење. 
 

 Терен за одигравање утакмице не може бити на територији општине и територији суседне 

општине кажњеног клуба. 
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Члан 42. 

 

 Ако гостујући клуб одређивањем новог места одигравања утакмице има веће трошкове него 

што би имао да је играо на терену кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб. 
 

 Уколико се клубови о предходном не споразумеју, висину трошкова утврдиће Комесар за 

такмичење. 
 

 

XIII   ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 

 

Члан 43. 

 

 О дисциплинским прекршајима клубова, играча, тренера и осталих званичника на утакмицама, у 

првом степену одлучује и изриче казне Комесар за дисциплину. 
 

 Искључени играч, друго званично лице, као и свако пријављено лице од стране судије и 

делегата дужан је да одмах по завршетку утакмице да писану изјаву која се уноси у Образац бр. 5.  

   

 Уколико се не поступи на овај начин, клуб је дужан да писану изјаву достави Комесару за 

дисциплину у року од 24 (двадесетчетири) часа после одигране утакмице. 
 

 Ако играч и лица из претходног става не доставе изјаву, сматраће се да су саслушани и Комесар 

за дисциплину може изрећи одговарајуће дисциплинске мере сагласно одредбама Дисциплинског 
правилника ФС Србије. 

 

 Сви играчи су дужни да се, на захтев неког од селектора ФСС или ФСБ, одазову позиву за 

припреме и одигравање утакмица за одговарајућу репрезентативну селекцију ФСС или ФСБ. Уколико се 

играч неоправдано не одазове, сносиће консеквенце у складу са Дисциплинским правилником ФС 

Србије. 
 

Члан 44. 

 

 На одлуке Комесара за дисциплину, кажњена страна може се жалити Комисији за жалбе ФСБ у 

року од 2 (два) дана од дана објављивања одлуке у Службеном гласнику ФСБ ''Београдски ФУДБАЛ за 

млађе категорије'', или изузетно, од пријема писаног отправка одлуке Комисији за жалбе ФСБ, уз доказ о 

уплати прописане таксе или увидом у доношење олуке о кажњавању у информационом систему Комет. 
 

 Све одлуке о изреченим казнама објављују се у  Службеном гласнику ФСБ и на званичном веб 

сајту ФС Београда, www.fsb.org.rs. 

 

 

XIV   АУТОМАТСКА КАЗНА ЗАБРАНЕ ИГРАЊА 

 

Члан 45. 

 

Аутоматска казна забране играња једне првенствене утакмице, настаје после  друге судијске 

опомене и после сваке друге опомене коју играч добије у току такмичарске сезоне, без права бирања. 
У куп такмичењу и утакмицама доигравања - баража важе опомене из првенства. 
 

За све аутоматске казне по основу опомена, играч нема право избора у издржавању казне, већ 

казну издржава на првој наредној утакмици. 
 

Опомене из једне, не преносе се у наредну такмичарску сезону.  
 

Опомене које су добијене на утакмицама против клуба који је иступио из такмичења било када 

током такмичарске сезоне, остају у евиденцији опомена. 
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Члан 46. 

 

 Као опомена сматра се свака опомена изречена од стране судије показивањем жутог картона и 

уписана у записник првенствене утакмице. Ако играч на утакмици добије опомену и буде искључен због 
добијања друге опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а опомене се не 

евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за дисциплину. 
 

 Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмица води евиденцију својих опоменутих 

играча. 

 

 Уколико клуб не поступи у смислу члана 45. ових Пропозиција и наступи са играчем који није 

имао право наступа, утакмица ће по жалби противника, или пријави Комисара за дисциплину, бити 

регистрована са 3:0 (пфф) у корист противника, а играч, клуб и одговорни фудбалски радник - 

функционер клуба ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије. 
 

 Уколико се утакмица не региструје постигнутим резултатом, већ се региструје са 3:0 пфф или  се 

одреди њено поновно одигравање, опомене са такве утакмице се не евидентирају, то јест сматра се да 

нису додељене. Искључени играчи, искључена службена лица из техничког простора или неки други вид 

инцидента (уколико их је било) се санкционишу у складу са Дисциплинским правилником ФС Србије. 
 

Члан 47. 

 

Играч који истовремено наступа за тим старије узрасне категорије свог клуба (први тим, 
омладинци, кадети, пионири, петлићи) може да игра само ако је у питању друга узрасна категорија тј. 
ако је добио две опомене у млађим кадетима, он може да игра само у узрасној категорији омладинаца 

или пионира а никако у узрасној категорији кадета, под условом да испуњава услове права наступа за те 

узрасне категорије. 
Опомене изречене играчу у тиму једне категорије не преносе се на тим друге категорије. 
 

Члан 48. 

 

Комесар за дисциплину води евиденцију о изреченим опоменама тако што их региструје у свом 

записнику и контролише извршење аутоматске казне. 
 

Члан 49. 

 

Клуб организатор утакмице на чијем се игралишту 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 проузрокују или учествују у нереду, казниће се: 
 

• у лакшем случају новчаном казном, одигравањем 1 (једне) до 6 (шест) утакмица  на свом 

игралишту без присуства публике, 
• у тежем или поновљеном случају, забраном одигравања од 2 (две) до 12 (дванаест) утакмица 

на свом игралишту, 
• у поновљеним случајевима, премештањем у нижи ранг такмичења или ако је реч о најнижем 

рангу такмичења временском забраном учешћа у лигама ФСБ. 
 

Физички напад посматрача на учеснике игре: играче, резервне играче, службена лица, као и 

већи нереди на или око игралишта пре, за време и после утакмице, сматра се тежим прекршајем. 
 

 

XV   ЖАЛБЕ НА ОДИГРАНЕ УТАКМИЦЕ 

 

Члан 50. 

 

 Жалбе на регуларност одигране утакмице у првом степену по свим основама решава Комесар за 

такмичење. 
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 Питање регуларности утакмице може се поставити на основу жалбе клубова учесника утакмице, 

пријаве фудбалских органа или руководства такмичења и по службеној дужности. 
 

 Жалбе по свим основама се морају доставити у року од 2 (два) дана од дана одигравања 

утакмице са образложењем и свим потребним доказима у 2 (два), примерка и доказом о уплаћеној 
такси. 
 

 Уплата таксе се врши на рачун ФСБ-а, а Комесар за такмичење је дужан да изврши контролу 

уплате таксе. 
 

  Комесар за такмичење један примерак жалбе задржава за себе, а други примерак доставља 

другом клубу у спору, на који је овај дужан да одговори у року од 3 (три) дана по пријему жалбе. 
 

 Жалбе које су неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољно 

таксиране, као и жалбе потписане од неовлашћених лица, неће се узимати у поступак, већ ће бити 

одбачене, а утакмица ће се регистровати постигнутим резултатом. 
 

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

наредни дан. 
 

 При оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе, узимаће се у обзир датум 

непосредне предаје жалбе у ФСБ или датум поштанског жига (препорученог писма, односно вирманског 
налога уплате). 
 

Члан 51. 

 

 Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема, 
изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије решавање спада у надлежност другог органа. У том 

случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке тог надлежног органа. 
 

 Жалба у другом степену коју решава Комисија за жалбе ФСБ, мора бити решена у року од 15 

(петнаест) дана од дана пријема жалбе. 
 

Члан 52. 

 

 Жалба на одлуку првостепеног органа, односно Комесара за такмичење, подноси се Комисији за 

жалбе ФСБ у року од 2 (два) дана од дана објављивања одлуке у Службеном гласнику ФСБ ''Београдски 

фудбал за млађе категорије'', уз доказ о уплати прописане таксе. 
 

 При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба непосредно предата 

пријемној канцеларији ФСБ за оверу пријема или датум поштанског жига на потврди о пријему 

препоручене пошиљке. 

 

 Неблаговремене, нетаксиране, или недовољно таксиране, недопуштене и жалбе потписане од 

стране неовлашћених лица биће одбачене. 
 

 Одлука Комисије за жалбе ФСБ у другом степену је коначна. 

 Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који је изгубио спор. 

 

Члан 53. 

 

Ако Комисија за жалбе не поступи у смислу члана 51. став 2. Пропозиција сматра се да жалба 

није усвојена. Оштећена страна има право да поднесе захтев за заштиту Правилника о фудбалским 

такмичењима ФС Србије. 
 

 

XVI   ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ 
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Члан 54. 

 

 Изузетно из одредаба члана 50. и 51. Пропозиција за утакмице које непосредно утичу на 

коначан изглед табеле, у смислу уласка у виши ранг или испадања из лиге, рок за улагање жалби се 

скраћује. У првом степену на један дан, наредни дан до 17.00 часова по одиграној утакмици, а у другом 

степену на 24 (двадесетчетири) часа по пријему првостепене одлуке. 
 

 Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема жалбе донесе 

првостепену одлуку. 
Члан 55. 

 

 У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 3 (три) дана сматраће се да жалба 

није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе захтев за заштиту Правилника о фудбалским 

такмичењима ФС Србије у смислу члана 68. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије. 
 

 Рок за подношење захтева је 8 (осам) дана по истеку рока из претходног става овог члана 

Пропозиција. 
 

 

XVII   РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА 

 

Члан 56. 

 

 Комесар за такмичење региструје све одигране утакмице у року од 15 (петнаест) дана од дана 

одигравања, изузев утакмица из поглавља XV и XVI Пропозиција, које се региструју непосредно по истеку 

рока за улагање жалбе. 
 

 Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију се продужава до доношења 

одлуке по жалби, односно до правоснажности те одлуке. 
 

 Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране Комесара за такмичење, осим у 

случајевима који су изричито утврђени Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије. 
 

Члан 57. 

 

Такмичарски орган регистроваће службеним резултатом 3:0 (пфф) уколико: 
 

 У року од 15 минута од времена предвиђеног за почетак једна од екипа не наступи са 

потребним бројем играча; 
 Клуб домаћин није оспособио (припремио) терен за игру из неоправданих разлога; 
 Једна од екипа изазове прекид утакмице; 
 Неко од играча, или више играча, због физичког напада на службена лица изазове прекид; 
 Ако искључени играч, или удаљено службено лице, одбије да напусти терен за игру и ограђени 

део терена за игру; 
 Ако је неки клуб од стране дисциплинског органа суспендован, због неизмирених обавеза и под 

другим основама утврђеним ДП ФСС; 
 У свим горе наведеним случајевима, клуб узрочник неодигравања утакмице, или прекида исте, 

поред такмичарских последица, сносиће и санкције из ДП ФСС; 
 

 

XVIII   УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА 

 

Члан 58. 

 

 Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи на утакмици 

у организацији ФСБ осваја 3 (три) бода, у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод, 
а тим који изгуби утакмицу остаје без бодова. 
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 За сваку лигу води се табела. Табела садржи: имена клубова који се такмиче, број одиграних, 
добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број датих и примљених голова и број освојених бодова. 
 

 Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова. 

 

 Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених голова. У 

случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова. Ако су постигли исти 

број голова одлучује резултат међусобних сусрета. Ако се пласман не може утврдити на претходне 

начине, Комесар за такмичење ће жребом одредити поредак на табели. 
 

 Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или о месту које одлучује о преласку у виши 

или нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж и сл.) 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. 
 

 Пласман на додатној (помоћној) табели од резултата који су постигнути у међусобним 

сусретима односних тимова у првенству утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир бодова једнак, 
одлучује разлика између датих и примљених погодака. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број 
постигнутих погодака у гостима (када су у питању два клуба) односно већи број постигнутих погодака 

(када су у питању три или више клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, онда се 

одигравају 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 је у питању четири или 

више клубова. 
 

 Уместо одигравања ових утакмица, уколико се заинтересовани клубови са тим сагласе, питање 

победника може се утврдити и путем жреба који спроводи Комесар за такмичење одређене лиге. 
 

 У лиги претпетлића се води депласман табела, где су екипе поређане по азбучном реду по 

редоследу који се не мења током читаве сезоне, а евидентира се само број постигнутих погодака. 
 

 

XIX   НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ 

 

Члан 59. 

 

 Утакмица у лигама које организује ФСБ може да почне ако оба тима имају најмање по седам 

играча, осим у лигама претпетлића  Фудбалу 7 (најмање 6) и Фудбалу 5 (најмање 4). 

 

 Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све до краја утакмице, а 

на начин предвиђен Правилима фудбалске игре, али само под условом ако су пре почетка утакмице 

уписани у старт листу или записник  као играчи, односно, замене. 
 

Члан 60. 

 

 Ако један тим за време игре остане са мање од седам играча, осим у Фудбалу 7 и Фудбалу 5, 

судија је дужан да игру прекине. Уколико тим није у могућности да у року од пет минута наступи са 

минималним бројем играча, судија је дужан да трајно прекине утакмицу. 
 

 У случају трајног прекида утакмице из претходног става утакмица се региструје службеним 

резултатом 3:0 (пфф) у корист противника само уколико противник до прекида није постигао бољи 

резултат. 
 

 Уколико се утакмица трајно прекине због кривице једног или више играча истог тима, утакмица 

ће се регистровати 3:0 (пфф) у корист противника уколико противник до прекида није постигао бољи 

резултат, а виновници прекида ће бити кажњени у складу са ДП ФСС. 
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Члан 61. 

 

 На првенственим утакмицама млађих категорија у старт листу уписује се највише 18 играча са 

одговарајућим бројем на дресу (мајци). На свим утакмицама у организацији ФСБ, осим, петлића и 

претпетлића, заменици, а највише њих 7 (седам), могу ући у игру, уколико су пре почетка утакмице 

уписани у записник утакмице. 
 

 Изузетно у лигама: петлића и претпетлића, максимални број заменика је 9 (девет) у Фудбалу 9, 

7(седам) у Фудбалу 7 и Фудбалу 5.  

 

Члан 62. 

 

Изузетно у лигама млађих пионира, петлића и претпетлића, играчи који су замењени, могу 

поново учествовати у игри и то неограничено. Процедура замене мора бити спроведена у духу Правила 

игре, у прекиду игре и на предвиђеном месту, с тим што је максимални број тражених прекида по екипи 

у првом делу утакмице 3 (три) и у другом делу утакмице 3 (три). 
У пракси то значи да се због измена игра зауставља 3 (три) пута по екипи у једном делу 

утакмице, а у измени се може заменити више играча до максималног броја који је у игри, с тим што се у 

полувремену (пре почетка другог дела) утакмице не рачуна као тражење прекида јер се игра не 

зауставља и са напоменом када је противничка екипа затражила прекид у том прекиду се може 

извршити измена играча супростаљене екипе а да се њима иста не броји. 
 

 

XX   ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

 

Члан 63. 

 

 Сваки играч мора имати важећи лекарски преглед. 

Лекарски преглед мора бити унесен у информациони систем Комет. 
 

 Рок важности лекарског прегледа за играча који на дан прегледа има најмање 17 (седамнаест) 
година траје 6 (шест) месеци, а за остале играче 4 (четири) месеца. 

 

 На утакмици не може наступити играч: 

 који није лекарски прегледан, 
 који није обавио лекарски преглед у одређеном року, 
 коме је од стране лекара забрањено играње, 
 коме лекарски преглед није убачен у информациони систем Комет. 

 

 Специјалне лекарске прегледе обављају надлежне здравствене установе овлашћене или 

лиценциране од стране Министартсва здравља Републике Србије и њихов налаз мора бити потврђен на 

специјалном обрасцу од стране надлежног органа за регистрацију, који се касније скенира и уноси у 

информациони сиситем Комет. 
 

 Специјални лекарски преглед за играча који наступа за сениорски тим важи 6 (шест) месеци, а 4 

(четири) месеца за кадета, односно, пионира за наступ у омладинском односно кадетском тиму. Са 

специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступати на свим утакмицама и у 

случају да је рок важности редовног прегледа истекао. 
 

 Због наступа без важећег лекарског прегледа, а у смислу овог члана, дисциплинској 
одговорности подлежу: клуб, играч, овлашћени представник клуба на утакмици и делегат, сходно 

одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије. 
 

 Сходно чл. 41 и 45 Правилника о фудбалским такмичењима ФСС играчи петлићи не могу 

наступати за пионирски тим ни са специјалним лекарским прегледом. 
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XXI   ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ 

 

Члан 64. 

 

 Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте или сличне боје, већ морају 

бити различито одевени. 
 

 Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим који гостује, само уз услов да 

домаћи клуб наступа у пријављеној боји дресова. Уколико гостујући тим нема дресове друге боје, 
домаћин је дужан да обезбеди дресове друге боје гостујућем тиму. 
 

 Сви клубови су дужни да најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка такмичарске сезоне, 
Комесару за такмичење пријаве боју опреме у којој ће наступати, као и сатницу својих утакмица. 
 

Члан 65. 

 

 Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве прописане величине на својим 

дресовима и гаћицама. Ови бројеви се морају слагати са бројевима на списку играча унетим у старт 
листу или записник утакмице.  
 

 Величина бројева  мора бити на простору од 30 х 20 центиметара, а ширина линија сваког броја 

мора бити најмање 5 центиметара. 
 

 

XXII   НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ 

 

Члан 66. 

 

 Клубови у лигама у организацији ФСБ своје првенствене утакмице морају играти са најбољим 

тимом. 

 

 Клубови ни на који начин не смеју противника довести у повољнији положај. 
 

 Неизвршавање ове обавезе повлачи дисциплинску одговорност. 
 

 

XXIII   ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ 

 

Члан 67. 

 

 Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице, губи утакмицу службеним резултатом 

3:0 (пфф) и кажњава се према одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије. 
 

Уколико се утакмица не одигра кривицом оба клуба, неће се одиграти нова утакмица, већ ће се 

регистровати као неодиграна, а клубови се кажњавају према одредбама Дисциплинског правилника ФС 

Србије. 
Члан 68. 

 

 Клуб који у току такмичења неоправдано не одигра 2 (две) утакмице сматра се да је одустао од 

такмичења и пребацује се у нижи ранг такмичења, без обзира на постигнути пласман, с тим што и поред 

тога подлеже дисциплинској одговорности сходно одредбама ДП ФСС. 
 

Члан 69. 

 

 Поред дисциплинских мера из члана 67. и 68. Пропозиција клуб који није наступио, дужан је да 

надокнади штету другом клубу која се утврђује на следећи начин: 
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 путне трошкове за 23 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, односно ефективне трошкове 

око организовања утакмице (припрема игралишта, трошкови судија и делегата) клубу 

домаћину 

Члан 70. 

 

 Клуб је дужан да достави образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду тражи 

у 2 (два) примерка Комесару за такмичење, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана неодигране 

утакмице. 
 

Члан 71. 

 

 Захтеви за накнаду трошкова који стигну после овога рока неће се узимати у разматрање. 

 

Члан 72. 

 

 Одлуку о висини накнаде трошкова доноси Комесар за такмичење, а на евентуалну жалбу у 

другом степену, коначну одлуку доноси Комисија за жалбе ФСБ. 
 

 

XXIV   ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 73. 

 

 Приход са првенствених утакмица убирају клубови домаћини. 

  

 Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку. 

 
Члан 74. 

 

 Клубови који се такмиче у лигама које организује и спроводи ФСБ у складу са одредбама чл. 55. 

Статута ФСБ, на име накнаде за програмске активности као и за вођење такмичења, по селекцији, за 

јесењи део такмичарске сезоне 2022/2023 уплаћују ФСБ следеће износе: 
 

Клубови првих лига млађих категорија 20.000,00 динара 

Клубови других, трећих и осталих лига 

млађих категорија 
10.000,00 динара 

Претпетлићи У-12, У-11, У-10, 15.000,00 динара 

 

 

                                          Претпетлићи У-9, У-8, У-7                                    10.000,00 динара 

  

Клубови су дужни да наведене износе уплате најкасније 7 (седам) дана пре почетка првог кола 

јесењег дела такмичарске сезоне 2022/2023. 

 За пролећни део такмичарске сезоне 2022/2023, клубови су дужни да на име накнаде за 

програмске активности, као и за вођење такмичења ФСБ, уплате идентичне износе по лигама као у 

јесењем делу, најкасније 7 (седам) дана пре почетка првог пролећног кола. 
 

Уколико клуб наведени износ до одређеног рока није уплатио биће суспендован и његове 

утакмице биће регистроване 3:0 (пфф) у корист противника, у складу са одредбама члана 51. ст. 1. и 2. 

Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије, а ако његове две утакмице буду регистроване 

службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист противника, сматраће се да је одустао од такмичења, у складу 

са одредбама члана 53. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и члана 68. Пропозиција. 
 

Члан 75. 

 

 Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама и делегату) исплати у целини све 

накнаде за обављање дужности у висини коју утврђује Извршни одбор ФСБ. 
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 Накнаде судијама и делегату исплаћују се непосредно после одигране утакмице. 

 Уколико клуб не поступи по одредбама из претходног става или исте исплати у недовољном – 

непотпуном износу,  дужан је да у року од 48 (четрдесетосам) часова неисплаћени износ уплати на 

текући рачун службених лица, и сносиће дисциплинску одговорност у складу са Дисциплинским 

правилником ФС Србије. 
Дозвољено је клубовима да трошкове службеним лицима уплаћују на њихов текући рачун у 

року од 48 (четрдесетосам) часова, уколико о томе пре почетка првенства обавесте и добију сагласност 
ФС Београда. Уколико се у наведеном року  не изврши таква исплата службених лица, клуб ће сносити 

дисциплинску одговорност у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.   
Уколико се утакмица не одигра, службена лица могу да наплате трошкове превоза и својих 

службених такси. 
 

Члан 76. 

 

 Уколико клуб из неоправданих разлога не допутује на одигравање првенствене утакмице, а није 

отказао 48 (четрдесетосам) часова раније, дужан је да надокнади клубу домаћину, према рачунима 

следеће трошкове: 
 

 за организацију редарске службе и службе обезбеђења; 
 за штампање улазница; 
 за путне трошкове и служених такси судија и делегата и  

 изгубљени приход са утакмице у висини износа који одреди Комесар  за такмичење. 
 

 

XXV   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

Члан 77. 

 

Све одлуке комесара за такмичење, дисциплину, суђење и безбедност се објављују у 

Службеном гласнику ФСБ ''Београдски ФУДБАЛ за млађе категорије''. 
 

У гласнику се осим одлука из претходног става објављују: 
 распоред утакмица са местом и временом одигравања најкасније 5 (пет) дана пре одигравања; 
 одлуке надлежних органа ФСБ везане за клубове лига које организује и спроводи ФСБ, као и 

осталих лига клубова са територије ФСБ; 
 одлуке надлежних органа ФСБ које се односе како на клуб као целину, тако и на поједине његове 

тимове, 
 одлуке о казнама изречене клубовима, 
 одлуке о споровима између клубова. У појединим случајевима заинтересованим странама 

доставља се писани отправак одлуке са образложењем и поуком о правном леку; 
 дисциплинске одлуке које се односи на појединца (играча, тренера или фудбалског радника) са 

кратким образложењем врсте и висине казне, утакмице на којој је прекршај учињен, кратак опис 

прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника ФС Србије које су примењене код изрицања 

казне; 
 рокове за улагање жалбе о дисциплинским казнама за клубове и појединце (играче, тренере и 

фудбалске раднике)- 2 (два) дана по објави одлуке у Службеном гласнику, односно 2 (два) дана по 

пријему писаног отправка одлуке у другим случајевима; 
 одлуке дисциплинског органа у којима се наводе опис прекршаја, врста прекршаја, казна, 

образложење и поука о правном леку, уколико се кажњеном субјекту доставља писани отправак 

одлуке; 
 

Клубови су обавезни да прате и извршавају одлуке из Службеног гласника, као и службена 

саопштења органа лига кроз информациони систем Комет и да на захтев тих органа доставе одговоре у 

постављеном року. У противном, подлежу дисциплинској одговорности. 
 

Гласник излази 2 (два) пута месечно за време такмичарске сезоне. С обзиром да се у гласнику 

објављују одлуке такмичарских и дисциплинских органа када почињу да теку и рокови за улагање 

жалби, клубови су обавезни да на време, односно на дан изласка преузму гласник. Гласник се може 

преузети електронским путем са званичног веб сајта ФСБ: www.fsb.org.rs. 
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XXVI   ОБНАВЉАЊЕ ЛИГA 

Члан 78. 

 

По завршетку такмичења лига у организацији ФСБ у такмичарској сезони 2022/2023, обнављање лига се 

врши на следећи начин: 
 

Прва омладинска лига Београда 

 

   У Омладинску лигу ФСС иде првопласирани клуб из Прве омладинске лиге Београда, 
 из Прве омладинске лиге Београд испада 1 (једна) најслабије пласирана клуба и онолико 

клубова колико се врати из Омладинске лиге ФСС укључујући ту и екипу која није прошла 

бараж, 
 У такмичарској сезони 2023/2024 у Првој омладинској лиги Београдa такмичиће се 16 

(шеснаест) клубова.  
 

        Друга омладинска лига Београда 

 

 Из Друге омладинске лиге Београда у Прву омладинску лигу Београда улазе 2 (два)  
најбоље пласирана клуба, 

 У такмичарској сезони 2023/2024 у Другој омладинској лиги Београдa такмичиће се 14 

(четрнаест) клубова,  
 Из Треће омладинске лиге Београдa или трећих омладинских лига (уколико их је због 

већег броја пријављених екипа више од 12 (дванаест)) у Другу омладинску лигу 

Београда на крају такмичарске сезоне 2022/2023 улазе 2 (два) најбоље пласирана клуба 

или уколико имамо две треће лиге по 1 (један) најбоље пласирани клуб а уколико се 

формирају 3 (три) треће лиге, пласман у виши ранг такмичења обезбедиће  2 (два) 
најбоље пласирана клуба након међусобног доигравања првопласираних клубова по 

лигама, 
 Из Друге омладинске лиге Београда у Прву омладинску лигу Београда улазе 2 (два)  

најбоље пласирана клуба, 
 Из Друге омладинске лиге Београда испада 1 (један) најслабије пласирани клубов и још 

онолико клубова колико се врати из Прве омладинске лиге Београда. 
 

Прва лига кадета Београда 

 

 У Кадетску лигу ФСС, улази првопласирани клуб из Прве лиге кадета Београда , 

 из Прве лиге кадета Београд испада 1 (један) најслабије пласирани клуб и онолико 

клубова колико се врати из Кадетске лиге ФСС укључујући ту и екипу која није прошла 

бараж,  

 У такмичарској сезони 2023/2024 у Првој лиги кадета Београдa такмичиће се 14 

(четрнаест) клубова.  
      

Друга лига кадета Београда 

 

 У такмичарској сезони 2023/2024 у Другој лиги кадета Београдa такмичиће се 14 

(четрнаест) клубова.  
 Из Треће лиге кадета Београдa или трећих  лига кадета (уколико их је због већег броја 

пријављених екипа више од 12 (дванаест)) у Другу лигу кадета Београда на крају 

такмичарске сезоне 2022/2023 улазе 2 (два) најбоље пласирана клуба или уколико 

имамо две треће лиге по 1 (један) најбоље пласирани клуб а уколико се формирају 3 

(три) треће лиге, пласман у виши ранг такмичења обезбедиће  2 (два) најбоље 

пласирана клуба након међусобног доигравања првопласираних клубова по лигама. 
 Из Друге лиге кадета Београда у Прву лигу кадета Београда улазе 2 (два)  најбоље 

пласирана клуба. 
 Из Друге лиге кадета Београда испада 1 (једна) најслабије пласирана клуба и још 

онолико клубова колико се врати из Прве лиге кадета Београда. 
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Прва лига пионира Београда 

 

 У Пионирску лигу ФСС, из Прве лиге пионира Београдa на завршно такмичење пионира 

на нивоу региона које организује ФС Србије, на крају такмичарске сезоне 2022/2023, 

учествовао би онолики број клубова колико би ФС Србије позвао на завршни турнир у 

складу са Одлуком ФС Србије. 
 Из Прве лиге пионира Београда испадају 2 (два) најслабије пласирана клуба. 
 У такмичарској сезони 2023/2024 у Првој лиги пионира Београдa такмичиће се 14 

(четрнаест) клубова.  
 

Друга лига пионира 

 

 У такмичарској сезони 2023/2024 у Другој лиги пионира Београдa такмичиће се 12 

(дванаест) клубова.  
 Из Треће лиге пионира Београдa или трећих  лига пионира (уколико их је због већег 

броја пријављених екипа више од 12 (дванаест)) у Другу лигу пионира Београда на крају 

такмичарске сезоне 2022/2023 улазе 2 (два) најбоље пласирана клуба или уколико 

имамо више трећих лига пионира 2 (два) најбоље пласирана клуба из утакмица 

доигравања победника трећих лига пионира по принципу свако са сваким. Ако имамо 

две лиге пласман обезбеђују прваци лига. 
 Из Друге лиге пионира Београда у Прву лигу пионира Београда улазе 2 (два)  најбоље 

пласирана клуба. 
 Из Друге лиге пионира Београда испадају 2 (два) најслабије пласирана клуба. 

 

      Треће лиге омладинаца, кадета и пионира,  
 

Треће лиге омладинаца, кадета и пионира формираће се на основу пристиглих пријава клубова 

и на основу тога ће се формирати са напоменом да максимални број екипа у лиги може бити 12 

(дванаест). Користиће се следећа математичка матрица за формирање лига: 
 

 Формираће се 1 (једна) лига ако се пријави 12 (дванаест) екипа 

 Формираће се 2 (две) лиге ако се пријави 24 (двадесетчетири) екипе 

 Формираће се 3 (три) лиге ако се пријави 36 (тридесетшест) екипа 

 Формираће се 4 (четири) лиге ако се пријави 48 (четрдесетосам) екипа. 
 

Уколико се у односу на горе наведене вредности пријави мањи број клубова у следећим 

вредностима формираће се:  
 

 14 екипа – 2 лиге по 7 клубова 

 15 екипа – 2 лиге (8+7) клубова 

 16 екипа – 2 лиге по 8 клубова 

 17 екипа – 2 лиге (9+8) клубова 

 18 екипа – 2 лиге по 9 клубова 

 19 екипа – 2 лиге (10+9) клубова 

 20 екипа – 2 лиге по 10 клубова 

 21 екипа – 2 лиге (11+10) клубова 

 22 екипа – 2 лиге по 11 клубова 

 23 екипа – 2 лиге (12+11) клубова 

 25 екипа – 3 лиге (9+8+8) клубова 

 26 екипа – 3 лиге (9+9+8) клубова 

 27 екипа – 3 лиге (9+9+9) клубова 

 28 екипа – 3 лиге (10+9+9) клубова 

 29 екипа – 3 лиге (10+10+9) клубова 

 30 екипа – 3 лиге (10+10+10) клубова 

 31 екипа – 3 лиге (11+10+10) клубова 

 32 екипа – 3 лиге (11+11+10) клубова 

 33 екипа – 3 лиге (11+11+11) клубова 

 34 екипа – 3 лиге (12+11+11) клубова 

 35 екипа – 3 лиге (12+12+11) клубова 
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Приликом формирања трећих лига први критеријум је географска припадност клуба у односу на 

остале клубове те лиге. Уколико се деси да буде недовољан број клубова за формирање такве лиге по 

горе наведеним вредностима право првенства у тим лигама ће се утврдити на основу следећих 

критеријума: 
 

1. Укупан број екипа тог клуба у такмичењу у претходној сезони, а уколико је тај број исти 

предност ће имати резултатски пласман. 
2. Укупан број лиценцираних тренера, а уколико је тај број исти они ће се рангирати по 

степену звања.  
 

Приликом формирања лига млађих омладинаца, кадета и пионира предност имају екипе које 

имају екипе у такмичењима највишег ранга такмичења дате узрасне категорије, респективно, 
Омладинска или Кадетска лига Србије, Прва омладинска лига Београда, Прва лига кадета Београда, Прва 

лига пионира Београда  и друге лиге већ поменутих такмичења где предност имају екипе у вишем 

степену такмичења, као и постигнути резултати у претходној такмичарској сезони у лиги кадета, пионира 

и петлића. 
Уколико се деси да има више клубова од потребног броја за наведену лигу а из истог су степена 

такмичења предност имају боље рангирани клубови у претходној такмичарској сезони. 
 

 Прваци Прве лиге петлића, других лига петлића, претпетлића, млађих омладинаца, млађих 

кадета и млађих пионира не прелазе у виши степен такмичења. 
 Код формирања прве лиге петлића у следећој такмичарској сезони ће се руководити следећим 

критеријумима, од којих ни један не би био такмичарски пласман претходне генерације. 
 

 Инфраструктурни услови (терен са вештачком травом или природном травом 1. класе, 
свлачионице, локација која подразумева лак приступ возила и одвојен простор за 

публику. 
 Ранг такмичења сениора 

 Број регистрованих играча у категорији петлића (најмање 20 регистрованих играча) 
 Укупан број регистрованих играча у млађим категоријама 

 Стручна оспособљеност тренера и број тренера под уговором 

 Изузетни и запажени успеси у селекцијама млађих категорија 

 Учешће екипе тог годишта у Лигама претпетлића  ФС Београда у претходној полусезони 

са анализом резутата у истој 
 

 Формирање Прве лиге петлића – 14 клубова.  
 

Уколико се пријави више од 16 екипа и ако те екипе испуњавају претходне критеријуме 

формираће се 2 (две) групе ”А” и ”Б”, где ће се након одиграног јесењег дела такмичарске 

сезоне на основу постигнутих резултата у пролећном делу формирати две нове подједнако 

резултатски избалансиране групе где би у новој групи ”А” биле боље пласиране екипе из 

ранијих група, по моделу прва половина групе ”А” и прва половина групе ”Б”, док би друге 

половине остале у новој групи ”Б”. 

 

 Утакмица би се играла са максималним бројем играча у терену по једној екипи, 9 (девет). 
 

 Формирање Друге лиге петлића – 10 до 12 клубова по лиги 

 Чинили би је клубови који нису прошли у Прву лигу а били су у конкуренцији и сви остали 

клубови који су у стању да обезбеде обележен терен прописаних димензија и са вратима 

прописаних димензија, а дужни су да писмено известе о томе ФСБ. 
 

 Лиге претпетлића У-12, У-11, У-10, У-9, У-8 и У-7 би се организовале на једном месту а 

формирање лига и број по узрасној категорији би зависио од броја пријављених екипа. 
 

Члан 79. 

 

 У случају када се клуб расформира или буде искључен или одустане од такмичења пре 

одигравања последњег кола првенства из лиге, у којој се такмичио тај клуб, испада један клуб мање и то 
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клуб који је потиснут од клуба који се враћа из вишег степена такмичења. Последње пласирани клуб на 

табели увек испада. 
 

 Ако се пре почетка такмичења у наредној такмичарској сезони ослободи једно или више места, 

иста се  попуњавају у складу са Одлуком о начину попуњавања слободних места у фудбалским и футсал 

лигама на нивоу Фудбалског савеза Србије (Фудбал број 6 од 31.05.2022. године. Стручне службе ФСБ на 

званичној интернет страници ФСБ, објављују јавни позив за подношење обавезујућих понуда клубова, с 

тим да рок за подношење понуда не може бити краћи од 2 (два) ни дужи од 5 (пет) дана од дана 

објављивања јавног позива. 
 

Члан 80. 

 

 Независно од одредаба члана 78. ових Пропозиција и стеченог права на основу заузетог 
пласмана на табели за прелазак у виши ранг, Извршни одбор ФСБ има право да изврши процену 

финансијског стања, инфраструктурних услова, стручног и кадровског потенцијала, а у циљу утврђивања 

и обезбеђивања стабилних услова који гарантују нормално и несметано такмичење у вишем рангу и да 

донесе одлуку који клуб прелази у виши ранг. 
 

Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће утврдити Извршни одбор ФСБ у 

консултацији са стручним органима. 
 

 

XXVII   ОДУСТАЈАЊЕ ОД ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 81. 

 

 У случају када се екипа расформира, буде искључена или одустане од такмичења пре почетка 

пролећне сезоне или у току прве половине пролећне сезоне, биће брисана из такмичења а све њене до 

тада одигране утакмице брисаће се и сматрати неодиграним. 
 

 У случају када се екипа расформира, буде искључена или одустане од такмичења за време друге 

половине пролећне сезоне, односно одигра 75% од укупног броја предвиђених утакмица у читавој 
сезони, све њене до тада одигране утакмице региструју се постигнутим резултатима, а све наредне 

утакмице према распореду региструју се службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист његових противника. 
 

Члан 82. 

 

Екипа је одустала ако својом кривицом не одигра 2 (две) утакмице у току такмичења у истој 
такмичарској сезони или ако 3 (три) утакмице током такмичарске сезоне буду регистроване службеним 

резултатом  3:0 (пфф) у корист противника због било ког прекршаја. 
 

Клуб који у току такмичарске сезоне, две утакмице изгуби службеним резултатом због истог 
прекршаја, искључује се из такмичења и пребацује се у 2 (два) ранга нижи степен такмичења, без обзира 

на постигнути пласман. 
 

Члан 83. 

 

Уколико се нека од екипа првих лига расформира, буде искључена или одустане од такмичења у 

току такмичарске сезоне, прелази у најнижи степен такмичења, а њен клуб ће сносити одређене 

санкције из ДП ФСС. 
 

Уколико од такмичења одустане из разлога утврђеним у претходном ставу овог члана, нека 

екипа других лига, клуб чији је члан та екипа, биће кажњен по одредбама ДП ФСС. 
 

XXVIII   МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО - ПЕДАГОШКИ РАД 

 

Члан 84. 

 

 У складу са Основним правилником о стручно – педагошком раду у организацијама ФС Србије 

(Службени лист ФСС ''ФУДБАЛ'' број 4 од 26.04.2022. године, клубови Српске лиге ''Београд'' су обавезни 
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да у лигама млађих категорија имају најмање 3 (три) селекције (омладинска, кадетска и пионирска 

узрасна категорија). 
 

Клубови Зонске лиге Београд су обавезни да у лигама млађих категорија имају најмање 2 (две) 
селекцију (омладинци, кадети, пионири). 

 

 Клубови осталих лига немају ту обавезу . 

 

Уколико се деси да током такмичења одустане нека селекција клуба (млађе категорије), па 

клубови немају прописан број млађих селекција, сениорска екипа се суспендује и не може да настави 

такмичење. 
 

 Клубови су у обавези да испуњавају и све друге обавезе из Стручно-педагошком правилника у 

организацијама ФС Србије као и Правилника о издавању дозволе за рад и статусу тренера ФС Србије. 
 

 Клубови лига у надлежности ФСБ не могу да започну такмичење уколико немају тренера који 

поседује одговарајућу дозволу за рад (лиценцу) за наступајућу такмичарску сезону. 
 

 

Уколико се на званичној утакмици, међу пријављеним службеним лицима клуба, не налази 

минимум прописаног броја и квалификационе структуре тренера по правилнику о стручном раду ФСС, 
који поседују одговарајуће дозволе за рад тренера, клуб ће се казнити у складу са одредбама 

Дисциплинског правилника ФСС. 
 

Дисциплински поступак се покреће, по службеној дужности, на основу извештаја делегата 

утакмице. 
У току једне такмичарске сезоне тренер може добити дозволу за рад највише за два клуба у 

истом рангу такмичења. 
 

Тренер истовремено не може добити дозволу за рад у два клуба нити за две селекције 

различитих узрасних категорија играча у једном клубу. 
 

Члан 85. 

 

У техничком простору за време одигравања утакмице једини који сме да се стално креће и даје 

упутства играчима је први тренер. Помоћни тренер кретања и упутства у техничком простору може 

обављати повремено, а по датим упутствима мора да се врати на клупу.  
 

XXIX   НАГРАДЕ 

 

Члан 86. 

 

 Прваци лига у организацији ФСБ, на почетку наредне сезоне, добијају од савеза пехар у трајно 

власништво на коме се урезује име клуба и такмичарска сезона у којој је освојено прво место.  

 

XXX   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 87. 

 

 За све што није предвиђено Пропозицијама, сходно се примењују одредбе Правилника о 

фудбалским такмичењима ФС Србије, Дисциплинског правилника ФС Србије, као и осталих прописа и 

одлука ФС Србије и ФСБ. 
 

 

Члан 88. 

 

 Обавезна  тумачења ових Пропозиција даје Извршни одбор ФСБ. 
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Члан 89. 

 

 Пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а објављују се у службеном гласнику ФСБ 

„Београдски ФУДБАЛ за млађе категорије“ и на званичном веб сајту ФС Београда www.fsb.org.rs  

  

 

 Ступањем на снагу ових Пропозиција престају да важе Пропозиције за такмичарску сезону 

2021/2022. 

  

      

 

                                Потпредседник ФС Београда
     

                                                                                                          Горан Спасојевић с.р. 


