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На основу члана 35.став 1. тачка 13 Статута ФС РС, Извршни одбор Фудбалског 

савеза Републике Српске на сједници одржаној 05.11.2019. године у Бањалуци, 

донио је 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ И ДРУГИХ ФУТСАЛ ЛИГА  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/2020.ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим пропозицијама утврђује се начин руковођења и организовања Прве и Друге 

футсал лиге Републике Српске за такмичарску сезону 2019/2020.годину. 

 

УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 2. 

 

У Првој футсал лиги Републике Српске учествује 8. клубова, и то: 

 

1. КМФ “Брчко Здравље” Брчко дистрикт БиХ 

2. КМФ “Јахорина” Пале 

3. КМФ "Котор Варош" Котор Варош 

4. КМФ “Гласинац Соколац” Соколац 

5. КМФ “Полицајац” Баља Лука 

6. КМФ "Невесиње" Невесиње 

7. КМФ "Брод" Брод 

8. КМФ "Шампион" Лакташи 

 

 

Друга лига ФС РС подијељена у три групе ИСТОК, ЦЕНТАР, ЗАПАД, по 

територијалном (регионалном) принципу и то: 

 

 
Ред. 

Бр. 
Група - ИСТОК Група - ЦЕНТАР Група - ЗАПАД 

1. Ф.К.“Раднички“ Н. 

Горажде 
КМФ „Јошавка“ КМФ „Приједор“ 

2. КМФ „Жељезница“ КМФ „Обилић“ КМФ „Дубица“ 

3. КМФ „Леотар“ КМФ „Добој“ КМФ „Викторија“ 

4. КМФ „Угљевик“ КМФ „Челинац“ КМФ „Градишка“ 

5. КМФ „Љубиње“ КМФ „Дервента“ КМФ „Сократес“ 

6.  КМФ „Љубић“ КМФ „Борац“ 

7.   КМФ „Борачка“ 

8.   КМФ „Старчевица“ 

 

 

 

 



 

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 3. 

 

Такмичење у Првој футсал лиги и Другим футсал лигама Републике Српске 

организују се и спроводе по двоструком бод систему. 

Сваки клуб са осталим клубовима из своје лиге игра по двије утакмице, једну као 

домаћин а једну као гост. 

 

Члан 4. 

 

На крају лигашког дијела такмичења Прве лиге Републике Српске, првопласирана 

екипа постаје првак и стиче право наступања у Премијер футсал лиги Босне и 

Херцеговине, уколико испуни све услове проистекле из Пропозиција такмичења. 

На крају лигашког дијела такмичења Прве лиге Републике Српске, најслабије 

пласирана - е /екипа - e/ прелазе у нижи степен такмичења у којој ће учествовати од 

наредне такмичарске сезоне. 

 

Уколико из Премијер футсал лиге БиХ на крају такмичарске сезоне 2019/2020 

испадне екипа - е из РС у Прву футсал лигу ФС РС, исто ће условити, да из Прве 

футсал лиге ФС РС поред екипе - а које требају испасти из лиге испадне већи број 

екипа од предвиђеног. 

 

На крају лигашког дијела такмичења Друге лиге Републике Српске, првопласиране 

екипе група ИСТОК, ЦЕНТАР И ЗАПАД, на неутралном терену који одреди 

Комисија за мали фудбал, играју квалификациони турнир за попуну Прве футсал 

лиге ФСРС, по принципу свако са сваким, а двије првопласиране екипе на овом 

турниру оствариће право преласка у виши степен такмичења у којем ће 

учествовати од наредне такмичарске сезоне. 

 

 

Члан 5. 

 

У такмичарској 2020/2021.години, чланови Прве лиге футсала ФС РС биће следећи 

клубови: 

 

- екипе које су тај пласман оствариле у такмичењу Прве лиге футсала ФС РС 

за такмичарску сезону 2019/2020. годину 

- двије првопласиране екипе из Других лига ФС РС групе ИСТОК, ЦЕНТАР 

и ЗАПАД, које су тај пласман оствариле на квалификационом турниру за 

попуну Прве футсал лиге ФСРС. 

- Екипа/е из Премијер футсал лиге ФС БиХ из ФС РС која/е је/су изгубила/е 

статус Премијерлигаша у такмичарској сезони 2019/2020 година 

- У случају одустајања неке од екипа у такмичењу Прве футсал лиге, 

Комисија за мали фудбал предлаже Извршном одбору ФС РС начин попуне 

Лиге 

 

 

 



 

 

 

 

Члан 6. 

 

У такмичарској 2020/2021.години, чланови Друге лиге футсала ФС РС у зависности 

од територијалне расподијеле биће следећи клубови: 

 

- Екипе које су тај пласман оствариле у такмичењу Друге лиге футсала ФС 

РС за такмичарску сезону 2019/2020. годину. 

- Најслабије пласирана - е екипе из Прве лиге ФС РС које су тај пласман 

оствариле у такмичењу Прве лиге футсала ФС РС за такмичарску сезону 

2019/2020. годину. 

- Новоформирани клубови 

- У случају одустајања неке од екипа у такмичењу Других лига, Комисија за 

мали фудбал предлаже Извршном одбору ФС РС начин попуне Лиге. 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ 

 

Члан 7. 

 

Извршни одбор Фудбалског савеза Републике Српске доноси календар такмичења 

и утврђује начин такмичења и жријебање клубова. 

Такмичењем руководи Комесар за такмичење (предсједник Комисије за мали 

фудбал ФС РС)  који региструје утакмице, доноси првостепене одлуке, рјешава сва 

питања из такмичарског дијела и одређује делегате за утакмице. 

Комисија за судије Фудбалског савеза Републике Српске путем својих органа, 

тачније путем КОмесара за суђење делегира судије за утакмице. 

Дисциплинска комисија Фудбалског савеза Републике Српске, рјешава по 

дисциплинским прекршајима у првом степену. 

Другостепени орган у такмичарским и дисциплинским поступцима је Апелациона 

комисија Фудбалског савеза Републике Српске. 

 

ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА 

 

Члан 8. 

 

Све утакмице играју се суботом или недјељом. 

Утакмице се уз сагласност клубова могу играти и петком односно понедјељком,  уз 

обавезан почетак утакмице у периоду од 17,00 до 21,00 часова уз обавезну одлуку 

такмичарског органа. 

Првенствене утакмице играју се искључиво суботом или недјељом, изузев 

Календаром утврђених утакмица ванредног првенственог кола, с тим да почетак 

утакмица мора бити у периоду од 12,00 до 21,00 часова. 

Клуб домаћин дужан је најкасније пет (5) дана прије наведене утакмице, одредити 

термин одигравања утакмице. 

Утакмица се може одгодити из оправданих разлога уколико клуб достави захтјев 

седам дана прије утврђеног термина за одигравање утакмице. 



Након тог рока утакмица се може одложити само уз сагласност другог клуба, под 

условом да је такав захтјев поднијет најкасније 2 дана прије термина одигравања 

утакмице и то одлуком органа који руководи такмичењем, уз обавезу, да се 

одгођена утакмица по основу сагласности екипа обавезно мора одиграти прије 

наредног првенственог кола, а најкасније до сриједе која претходи наредном колу.  

Уколико се ради о утакмици последњег кола првог дијела сезоне, клубови одгођену 

утакмицу обавезно морају одиграти најкасније седам дана од редовно одиграних 

утакмица првенственог кола. 

Утакмица се може одгодити и одлуком Такмичарског органа без потребне 

сагласности клубова, само у случајевима, уколико је позвано два или више од два 

играча за наступ у репрезентацији Републике Српске и Босне и Херцеговине 

односно уколико је минимално 8 играча болесно или повријеђено из једне екипе (о 

чему мора постојати медицинска документација надлежне установе), уз обавезу, да 

је клуб по наведеним случајевима обавијести такмичарски орган најкасније три 

дана прије термина за одигравање утакмице. 

У случају одгађања утакмица према одлуци такмичарског органа из претходног 

става, исте се морају одиграти на начин, да такмичарски орган приликом 

одређивања термина мора водити рачуна о регуларности такмичења, и да се 

одгођене утакмице морају одиграти прије последња три првенствена кола. 

Утакмице последња два кола није могуће одгађати нити по било којем основу, 

изузимајући спортски оправдане разлоге за одгоду објективне природе, (природне 

катастрофе,смрт и сл.). 

Клубови су обавезни у року од три дана од дана извлачења такмичарских бројева 

доставити Секретаријату такмичења тачан термин (сатница и датум) и назив 

дворане, одигравања првенствених утакмица као домаћин. 

Утакмице задњег кола које одлучују о прваку или екипи која ће да испада, морају 

се играти у исто вријеме, а о термину одигравања одлучује Такмичарски орган који 

руководи такмичењем. 

 

СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ 

 

Члан 9. 

 

За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата који 

заступа руководство такмичења, контролише исправност спортских легитимација, 

лиценци службених особа и надлежан је за контролу цјелокупне организације 

утакмице. 

Дужност делегата на утакмицама Прве и Других футсал лига ФС РС обављају лица 

са јединствене листе делегата Футсал лига ФС РС за такмичарску сезону 2019/2020 

година, коју утврђује ИО ФС РС. Дужност делегата на листи футсала могу 

обављати лица која се налазе на листи Премијер, Прве и Других лига великог 

фудбала, као и листа футсала непосредно вишег ранга такмичења. 

Делегат је обавезан доћи у дворану најкасније шездесет (60) минута прије времена 

одређеног за почетак утакмице, те руководити састанком службених лица и 

представника клубова пред утакмицу. 

Делегат је дужан ОДМАХ по завршетку утакмице телефонски извјестити Комесара 

за такмичење о резултату утакмице и осталим битиним подацима. 

Делегат, судије и службени представници клубова обавезно брину о правилном 

уношењу података у записник утакмице. 

 



 

Члан 10. 

 

Првенствене утакмице Прве и Друге футсал лиге Републике Српске суде судије са 

посебне листе судија за мали фудбал – футсал у такмичарској сезони 

2019/2020.години. 

Судије су дужне доћи у дворану најкасније шездесет (60) минута прије времена 

предвиђеног за почетак утакмице. 

Судије су на утакмицу дужни доћи пристојно обучени. 

Судија утакмице је обавезан у записник својеручно потписати, а евентуалне 

примједбе у вези са утакмицом доставља у своме посебном Извјештају суђења. 

Судије су обавезне поднијети писану пријаву против играча и службених особа за 

учињене прекршаје прије, за вријеме и послије одигравања утакмице. 

 

ЗАПИСНИЦИ 

 

Члан 11. 

 

Делегат саставља записник у присуству главног судије и представника екипа, и 

исти се сачињава путем информационог система ЦОМЕТ, те по окончаној 

утакмици, судија је обавезан својим електронским потписом закључити утакмицу. 

Клубови су обавезни прије почетка утакмице у прописаном року доставити овјерен 

и потписан списак играча и службених лица на прописаном обрасцу. 

 

ТЕРЕНИ – СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 

 

Члан 12. 

 

Утакмице Прве и Друге футсал лиге Републике Српске играју се у дворанама, 

регистрованим за одигравање утакмица, у складу са Правилима игре малог фудбала 

– футсал. 

Сваки клуб дужан је прије почетка такмичења пријавити дворану у којој ће 

одигравати првенствене утакмице, као и алтернативну дворану у случају не 

могућности одигравања утакмица у пријављеној дворани. 

 

Члан 13. 

 

Сваки клуб који учествује у Првој и Другој футсал лиги Републике Српске мора 

имати властиту дворану или уговором са власником регулисано право кориштење 

дворане. 

Свака дворана мора да има: 

- квалитетну подлогу, без икаквих оштећења из којих би могла настати било 

каква повреда играча, 

- терен за игру прописаних димензија, 

- клупе сваку екипу са најмање тринаест (13) мјеста, 

- одвојени сто за делегата утакмице и мјериоца времена, 

- заштићен пролаз за излазак играча и службених лица од свлачионица до 

терена, 

- најмање двије (2)одвојене свлачионице за екипе са купаоницама и топлом 

водом, 



- одвојену свлачионицу за судије са купаоницом и топлом водом, 

- одвојену просторију за одржавање састанка службених особа и састављање 

записника, 

- разгласни уређај, 

- електронски семафор и одговарајући прибор за означавање акумулираних 

прекршаја. 

- Интернет конекцију 

- Рачунар и штампач ради примјене информационог система ЦОМЕТ 

 

Члан 14. 

 

Клуб домаћин дужан је осигурати просторију за састанак службених лица и 

представника клубова, који ће се одржати шездесет (60) минута прије почетка 

утакмице. 

На састанку се обавља провјера свих задатака за одигравање утакмице (према 

записнику за састанак). 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

 

Члан 15. 

 

Организацију утакмице проводе клубови који играју на домаћем терену и обавезни 

су бринути о успјеху организације утакмице. 

Клуб домаћин искључиво је надлежан за ред и сигурност прије, током и након 

утакмице и биће позван на одговорност због било којег инцидента, те може бити 

кажњен у складу са одредбама Дисциплинског правилника Фудбалског савеза 

Републике Српске. 

Клуб домаћин обавезан је снимати утакмицу једном (1) камером, као и да омогући 

гостујућој екипи снимање утакмице уколико то она жели. 

Снимање се врши са трибина у висини средишње линије терена за игру, и то од 

момента када играчи изађу на загријавање па све до момента када екипе и службена 

лица напусте терен за игру по завршетку утакмице. 

Клуб домаћин обавезан је по завршетку утакмице снимак предати делегату. 

Ради потреба рада у информационом систему ЦОМЕТ, дворана у којој клуб игра 

утакмице мора бити опремљена интернет конекцијом, те је дужност клуба да 

обезбједе рачунар и штампач за рад делегата. 

 

Члан 16. 

 

Клуб домаћин обавезан је предузети све потребне мјере за сигурност службених 

лица и гостујуће екипе по доласку, за вријеме одигравања утакмице и све до 

напуштања дворане. 

Клуб домаћин обавезан је утакмицу пријавити полицији, као и обезбједити 

редарску службу (обезбјеђење). 

Редарску службу чине Комесар за безбједност и одговарајући број редара  

(за утакмице Прве футсал лиге Републике Српске – четири, а за утакмице Друге 

футсал лиге Републике Српске – два редара). 

Клуб домаћин обавезан је осигурати присуство медицинске службе (доктор или 

физиотерапеут) и возила хитне медицинске помоћи или адекватно замјенско 

возило. 



 

Уколико делагат утврди да наведене службе нису присутне, утакмица неће 

започети све док се не осигурају задани услови а најкасније 30 минута од заказаног 

почетка, изузев објективних околности које се односе на рад потребних служби 

делегат ће сачекати да се осигурају задани услови најкасније 60 минута од 

заказаног почетка утакмице. 

Клуб домаћин обавезан је поступати у складу са одредбама овог члана јер се у 

противном утакмица неће играти, а исти ће сносити посљедице неодигравања 

утакмице. 

 

Члан 17. 

 

За утакмице Прве и Друге футсал лиге Републике Српске клубови домаћини су 

обавезни осигурати три (3) исправне лопте. 

 

Члан 18. 

 

За вријеме одигравања утакмица Прве и Друге футсал лиге Републике Српске, у 

техничком простору поред терена за игру могу се налазити следећа лица: 

- резервни играчи (обучени у спортску опрему са маркерима које дају играчу 

којег мијењају у игри), 

- помоћни тренер са лиценцом ФС БиХ, 

 

 

ОБАВЕЗНО МОРАЈУ БИТИ: 

- службени представник клуба  прикладно обушен са акредитацијом ФС РС, 

- тренер са такмичарском акредитацијом и важећом лиценцом ФС БиХ 

(минимално УЕФА „Ц“ националне футсал лиценца, обучен у одијело са 

кошуљом или у службеној тренерци клуба), У првом дјелу сезоне на клупи 

ће моћи сједити тренери-полазници семинара а који се налазе на списку. 

- доктор са акредитацијом ФС РС, или 

- физиотерапеут са акредитацијом ФС РС. 

 

Лица која нису акредитована и лиценцирана на начин како је прописано актима ФС 

РС и ФС БиХ не могу се налазити у техничком простору и обављати дужност 

службених лица на утакмицама Прве и Других футсал лига ФС РС (посебно се 

односи на тренера и помоћног тренера). 

 

Члан 19. 

 

Најкасније шездесет минута (60) прије почетка утакмице овлаштени представници 

клубова достављају делегату на увид пуномоћ, састав екипа, спортске легитимације 

играча,лиценце службеног представника клуба, тренера, доктора или 

физиотерапеута. 

Делегат утакмице обавезно врши увид у спортске легитимације играча, као и 

лиценце службених особа. 

 

 

 

 



 

 

Члан 20. 

 

Осим тренера ниједна друга особа не смије стајати нити судјеловати у вођењу 

екипе. 

Кретање тренера дозвољено је само унутар техничког простора. 

Играчи се могу загријавати у простору за загријавање, који одреди судија утакмице 

а према Правилима игре за мали фудбал – футсал. 

 

Члан 21. 

 

Клуб је обавезан на видном мјесту у дворани поставити заставу Републике Српске, 

и Фудбалског савеза Републике Српске, а могу се поставити и заставе: клубова и 

застава фер – плеја. 

Клубови су обавезни поставити и заставу спонзора лиге, све рекламе према 

постигнутим договорима са спонзорима лиге и искључиво уколико ту обавезу 

имају према Уговору о спонзорству. 

 

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА 

 

Члан 22. 

 

Право наступа имају сви играчи регистровани у складу са Правилником о 

регистрацији и трансферу играча Фудбалског савеза Босне и Херцеговине односно 

у складу са Правилником о фудбалским такмичењима ФС РС. 

На утакмицама Прве и Друге футсал лиге Републике Српске могу наступати само 

они играчи који су проглашени здравствено способним што мора бити уписано у 

спортску легитимацију. 

 

Члан 23. 

Клубови Прве и Друге футсал лиге Републике Српске морају имати пет (5) 

присутних, здравствено способних играча који се уписују у записник 

Сваки клуб Прве и Друге футсал лиге Републике Српске обавезан је наступати у 

свом најбољем саставу. 

 

Члан 24. 

 

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под 

суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због три јавне опомене. 

Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због 

добивене три (3) јавне опомене, играч издржава на првој следећој утакмици 

првенства. 

Аутоматску казну забране играња једне куп утакмице насталу због добивене три (3) 

јавне опомене, играч издржава на првој следећој утакмици купа. 

 

Обавеза  клуба је да води евиденцију јавних опомена и води рачуна о аутоматској 

казни забране играња због три (3) јавне опомене. 

 

 



 

 

 

Члан 25. 

 

У Првој и Другој футсал лиги Републике Српске допуштен је наступ два (2) играча 

страна држављана на утакмици. 

 

Члан 26. 

 

Клубови Прве футсал лиге Републике Српске обавезни су учествовати са својим  

омладинским тимом у Омладинском првенству футсал лиге Републике Српске, које 

ће бити организовано на начин: 

Селекција У15 (право наступа имају дјечаци рођени 01.01.2004 до 31.12.2006 

године) 

 

Територијална лига: 

Група Исток (КМФ „Здравље Брчко“, КМФ „Невесиње“, КМФ „Јахорина“ и КМФ 

„Гласинац“) 

 

Група Запад (КМФ „Котор Варош“, КМФ „Брод“, КМФ „Шампион“ и КМФ 

„Полицајац“) 

 

Двокружни лига систем по принципу два кола у једном граду (клубови се у 

сарадњи са Комисијом за мали фудбал договарају за домаћинство, три мини 

турнира (6 кола). 

  

Првопласиране екипе у свакој групи играју двије међусобне утакмице у којој је 

једном екипа домаћин, а једном гост у којима на бази међусобно утврђеног укупног 

бољег резултата утврђује се првак) 

 

О термину одигравања лиге одредиће се Комисија за мали фудбал ФС РС.  

Трајање утакмице 2 x 15 минута без заустављања 

Оставља се могућност да учешће у Омладинском првенству футсал лиге Републике 

Српске узму и омладинске екипе Премијер футсал лиге БиХ чланице ФСРС и 

Других футсал лига Републике Српске 

 

Клубови који не буду поштовали ову одредбу сносиће санкцију предвиђену 

одредбама Дисциплинског правилника ФС РС која се односи на почињени 

прекршај. 

Клубовима који не буду наступали у Омладинском првенству футсал лиге 

Републике Српске, а ОБАВЕЗНИ су ускратиће се право напредовања по основу 

оствареног резултата. 

 

ЖАЛБЕ НА ОДИГРАНЕ УТАКМИЦЕ И ДИСЦИПЛИНСКА 

ОДГОВОРНОСТ 

 

Члан 27. 

 



Жалба на одиграну утакмицу мора се путем телефона или фаxа најавити Комесару 

за такмичење у року од 24 сата по одиграној утакмици, а образложење и такса 

требају се доставити Секретаријату Фудбалског савеза Републике Српске у два (2) 

примјерка у року од 48 сати од дана одигравања утакмице. 

Уколико рок за жалбе истиче у недељу или државни празник, рок за улагање жалби 

преноси се на наредни радни дан. 

Жалба на првостепену одлуку подноси се Апелационој комисији у року од осам (8) 

дана од дана правоснажности одлуке. 

Такса на жалбе за клубове у првом степену износи 150 КМ, а у другом степену 300 

КМ, а такса за појединце износи 50 % од таксе за клубове. 

Ненајављене, неблаговремене или недовољно таксиране жалбе неће се узети у 

размартање. 

 

Члан 28. 

 

Клуб који не пријави термин одигравања утакмице на начин предвиђен овим 

Пропозицијама такмичења, као и Клуб који не сними утакмицу или који делегату 

не достави видео материјал или га достави у неисправном и неупотребљивом стању 

биће кажњен  у складу са Дисциплинским правилником ФС РС. 

Новчана казна за клубове, играче, тренере, функционере, судије, делегате 

предвиђена је одредбама Дисциплинског правилника ФС РС  са роком уплате 

према одлуци Дисциплинске комисије Фудбалског савеза Републике Српске. 

 

Члан 29. 

 

Клуб који не допутује на утакмицу или не обезбједи одигравање утакмице поред 

такмичарских посљедица (регистрација утакмице службеним резултатом) ће се 

казнити у складу са Дисциплинским правилником ФС РС. 

У поновљеном случају клуб који не допутује на утакмицу или не обезбједи 

одигравање утакмице ће се казнити у складу са Дисциплинским правилником ФС 

РС. 

Клуб оштећен недоласком противничке екипе има право на надокнаду штете у 

висини трошкова организације утакмице (закуп дворане, трошкови службених лица 

и сл.) који ће му бити дозначен из средстава уплаћених по основу казни из овог 

члана. 

 

ОПРЕМА ЕКИПА 

 

Члан 30. 

 

Играчи морају имати прописану опрему и то: мајицу, гаћице, штуцне, костобране и 

патике. 

Мајице једне екипе морају се видно разликовати од мајица друге екипе. 

Вратар мора носити мајицу који се видно бојом разликује од мајица његових 

саиграча, играча противничке екипе и судија. 

У случају да обје екипе имају исте боје мајица, првоименована екипа је дужна 

промјенити мајице, како би се видно разликовала од противника. 

Клубови су обавезни осигурати маркере различитих боја за резервне играче. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТРОШКОВИ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 31. 

 

Клубови Прве и Других футсал лига ФС РС ослобођени су плаћања котизације 

такмичења, и трошкове средстава котизације обезбјеђују се из средстава 

обезбјеђених за развој футсала, а у смислу средстава и трошкова такмичења. 

 

Члан 32. 

 

Трошкови службених лица износе према следећем: 

 

Прва лига ФС РС 

 

Први судија утакмице  50,00 КМ 

Други судија утакмице  50,00 КМ 

Трећи судија утакмице  20,00 КМ 

Делегат утакмице                  50,00 КМ 

Мјерилац времена                  10,00 КМ 

 

Друга лига ФС РС 

 

Први судија утакмице   40,00 КМ 

Други судија утакмице           40,00 КМ 

Трећи судија утакмице  15,00 КМ 

Делегат утакмице                  40,00 КМ 

Мјерилац времена                  10,00 КМ 

 

Службена лица немају право на наплату дневница. 

Путни трошкови се исплаћују према кориштењу личног возила и то тако што се 

урачунава 20 % цијене горива по пређеном километру. 

Путни трошкови не могу бити већи  од 120,00 КМ по одиграној утакмици за Прву 

лигу ФС РС односно већи од 80,00 КМ за Другу лигу ФС РС. 

За организовање утакмица Омладинског првенства футсал лиге Фудбалског Савеза 

Републике Српске у смислу покривања трошкова службених лица, клубовима ће 

Фудбалски Савез Републике Српске те трошкове рефундиратиу износ у од 50,00 

КМ (педесет конвертибилних марака), за сваку одиграну утакмицу. 

 

 

Члан 33. 

 

Службена лица се исплаћују по испостављеном налогу одмах након утакмице 

готовински или жиралним путем, те је клуб обавезан жиралну уплату извршити на 



жиро рачун сваког службеног лица понаособ жиралним путем најкасније три (3) 

дана по одиграној утакмици. 

Уколико клуб не изврши исплату службених лица, према Дисциплинском 

правилнику Фудбалског савеза Републике Српске аутоматски је суспендован и не 

може играти наредну утакмицу све док не изврши уплату дуговања по овом основу. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

 

За све што није предвиђено овим пропозицијама, примјењиват ће се Правилник о 

фудбалским такмичењима  Фудбалског савеза Републике Српске и Фудбалског 

савеза Босне и Херцеговине, као и осталим прописима који се могу користити у 

регулисању и примјени ове области. 

 

Члан 35. 

Пропозиције ступају на снагу даном доношења.  

 

                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                        Миле Ковачевић 


