ПРАВИЛНИК
О ФУДБАЛСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, јун 2022. године.

Извршни одбор Фудбалског савеза Републике Српске, на основу члана 35. Статута Фудбалског савеза
Републике Српске, на сједници одржаној дана 13.06.2022. год, доноси
ПРАВИЛНИК
О ФУДБАЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о фудбалским такмичењима Републике Српске (у даљем тексту: Правилник) садржи основне
одредбе о систему такмичења фудбала и футсала, као и опште услове такмичења.
Члан 2.
Овај Правилник обавезан је за све органе и тијела Фудбалског савеза Републике Српске (у даљем тексту:
ФСРС), а сви остали прописи који се односе на систем или услове такмичења морају бити у складу са
одредбама овог Правилника.
Подручни и општински/градски савези могу својим прописима регулисати питања из овог Правилника, који
се односе на такмичења у њиховој надлежности, с тим да ти прописи морају садржавати јединствене норме
из прописа ФСРС.
Дужности и обавезе руководства и учесника у такмичењу утврђују се овим Правилником,
Пропозицијама такмичења и другим прописима ФСРС и савеза надлежних за организовање такмичења.
Члан 3.
Фудбалска и футсал такмичења могу бити повремена и стална. Статус такмичења утврђује се одредбама
овог Правилника.
Члан 4.
У смислу овог Правилника, појмови који су употребљени у мушком роду једнако односе се на особе оба
пола.
II - СИСТЕМ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА
Пропозиције такмичења
Члан 5.
За свако такмичење се прописују пропозиције такмичења које доносе овлаштени органи, сходно
одредбама овог Правилника, Правила фудбалске игре, футсала и осталих правилника ФСРС.
Пропозицијама такмичења се утврђују услови за организовање и провођење такмичења, укључујући тачне
и јасне одредбе о финансијским правима и обавезама и начину бодовања.
Пропозиције не могу бити у супротности са одредбама овог Правилника, одлукама којима се уређује систем
такмичења и осталим актима ФСРС.
Такмичења се могу организовати по једноструком и двоструком куп-систему и једноструком, двоструком,
троструком и четвероструком бод-систему, као и комбиновано: бод-систем и куп-систем.

Правила игре
Члан 6.
Све јавне утакмице фудбала и футсала, у организацији ФСРС и њихових органа, организација и чланова,
играју се према Правилима фудбалске игре, упутствима и инструкцијама које доноси Међународни
фудбалски одбор који доноси Правила игре – ИФАБ, а објављује Свјетска фудбалска асоцијација – ФИФА.
Ово се такође односи и на упутства која објављује УЕФА.
Обавезне одлуке за примјену Правила игре које доноси Извршни одбор ФСРС и инструкције и упутства
која доноси Комисија за судије и суђење ФСРС обавезни су за све јавне фудбалске и футсал утакмице у
Републици Српској.
Службени текст Правила игре, са обавезним одлукама ФСРС везано за примјену Правила игре, објављује
Комисија за судије и суђење ФСРС.
Систем такмичења
Члан 7.
Скупштина ФСРС утврђује јединствен систем такмичења на територији Републике Српске.
Одлука о броју клубова у појединим лигама, доноси се најкасније годину дана прије почетка такмичења.
Изузетно, у случају проглашења стања несреће или ванредног стања од стране надлежних државних или
ентитетских институција, одлука о броју клубова у појединим лигама може се донијети и најкасније 3 (три)
мјесеца прије почетка такмичења.
Члан 8.
Приједлоге за измјене система такмичења, броју лига - група и броју клубова у појединим степенима
такмичења могу поднијети: за такмичења у надлежности ФСРС - најмање два подручна савеза, за
такмичења у надлежности подручних и општинских савеза – према прописима тих савеза.
Приједлоге за измјене система такмичења, броја лига – група и броја клубова у појединим степенима
такмичења могу поднијети и надлежни такмичарски органи, односно удружења клубова појединих лига.
Члан 9.
Савезни степен такмичења су: Прва лига ФСРС и Друга лига ФСРС. Републички степен такмичења је
Регионална лига.
Надлежност за руковођење по степенима такмичења утврђује се одлуком Извршног одбора ФСРС.
За такмичење у нижим степенима такмичења надлежни су: подручни и општински савези.
Стална такмичења
Члан 10.
Стална такмичења на територији ФСРС су:
•
Фудбалско првенство РС;
•
Фудбалски куп РС;
•
Такмичење предтакмичарског узраста;
•
Фудбалско првенство РС за предпионире;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фудбалско првенство РС за пионире;
Фудбалско првенство РС за кадете;
Фудбалско првенство РС за јуниоре;
Фудбалско првенство РС за жене;
Фудбалски куп РС за жене;
Такмичење млађих узраста у женском фудбалу;
Такмичење у женском футсалу;
Првенство РС у футсалу;
Такмичење млађих узраста у футсалу;
Куп РС у футсалу.

Сталним такмичењима сматрају се и квалификације за улазак у виши степен такмичења, уколико су
предвиђене Пропозицијама такмичења.
На нивоу ФСРС могу се организовати такмичења фудбала на пијеску.
Подручни и општински фудбалски савези могу организовати и стална такмичења ветерана.
Услови за организовање такмичења
Члан 11.
Првенствена такмичења, организују се по систему лига. Сваки клуб - екипа једне лиге састаје се два пута са
сваким чланом исте лиге и то једном као домаћин и једном као гост, уколико другачије није предвиђено
Пропозицијама датог такмичења (трокружно, четверокружно, комбиновано, и сл).
Лиге могу бити јединствене за одговарајуће подручје, или подијељење у двије или више група.
Број клубова (екипа) у лиги и групама утврђује надлежни такмичарски орган придржавајући се сљедећих
принципа:
а) аматерска такмичења, почев од основног степена у општини и завршавајући са трећим степеном
такмичења, морају се организовати на принципу економичности и подобним саобраћајним везама, тако да
гостујући клуб може у току истог дана одиграти утакмицу и вратити се у своје мјесто;
б) утакмице се играју у дане утврђене календаром такмичења.

III - ОПШТИ УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА
Такмичарска сезона
Члан 12.
Такмичарска сезона почиње 01. јула текуће, а завршава се 30. jуна наредне календарске године, ако
Извршни одбор ФСРС није другачије утврдио Одлуком о календару такмичења.
Такмичарска сезона подијељена је у двије полусезоне: јесен и прољеће.
Календар такмичења
Члан 13.
Стална такмичења одвијају се према календару такмичења којег доносе органи надлежни за доношење
Пропозиција такмичења и то најкасније мјесец дана прије почетка такмичарске сезоне.

Календар нижег степена такмичења мора бити у складу са календаром вишег степена такмичења, који се
доноси посебно за сваку такмичарску сезону.
Распоред утакмица сталних такмичења
Члан 14.
Распоред утакмица сталних такмичења утврђује надлежни такмичарски орган жријебом, уколико
Пропозицијама такмичења није предвиђено другачије.
Члан 15.
Распоред утакмица сталних такмичења мора бити објављен најкасније мјесец дана прије почетка
такмичарске сезоне, уколико пропозицијама односног такмичења није прописано другачије.
Распоред одигравања утакмица на појединим стадионима – теренима за игру доносе надлежни
такмичарски органи, а објављују у службеним гласилима најкасније 8 (осам) дана прије почетка такмичења,
уколико пропозицијама односног такмичења није предвиђено другачије.
Промјена распореда утакмица
Члан 16.
Утврђени распоред такмичења може се промијенити, уколико је захтјев за измјену термина поднијет
најкасније 8 (осам) дана од дана утврђеног за одигравање утакмице, односно према Пропозицијама
такмичења. Уколико је захтјев поднијет након рока из претходног става, неопходна је сагласност и другог
клуба, а одлуку о захтјеву у овом случају доноси надлежни такмичарски орган.
Утакмице се играју у дневном и вечерњем термину утврђеним распоредом такмичења.
Утврђени распоред првенствених и куп утакмица може се измијенити само на основу утврђених критерија
предвиђених пропозицијама односног такмичења.
Помијерање одређене утакмице или одређеног кола такмичења не може бити учињено на штету других
заинтересованих клубова, нити може омогућавати такмичарску предност клубовима чија се утакмица
одлаже у односу на остале учеснике истог такмичења.
Одлагање утакмица
Члан 17.
Ако клуб даје два или више играча у било коју репрезентативну селекцију Републике Српске, ради
одигравања утакмица предвиђених календаром такмичења, на његов захтјев, мора се измијенити
распоред одигравања првенствене или куп утакмице.
Одлуку о одлагању утакмице доноси надлежни такмичарски орган и о томе писмено обавјештава клубове
три дана прије утврђене утакмице чији се термин помјера.
Члан 18.
Ако се одлуком надлежног органа прогласи дан жалости, надлежни такмичарски орган може одложити све
фудбалске утакмице заказане за тај дан.

Виша сила (ванредно стање или стање несреће)
Члан 19.
Ако се одлуком надлежног органа прогласи ванредно стање или стање несреће, све фудбалске утакмице
тог дана на тој територији аутоматски се одлажу. Нови термин за одигравање одложених утакмица ће
одредити надлежни такмичарски орган.
Термин почетка утакмице
Члан 20.
Термине почетка утакмица сталних такмичења одређује надлежни такмичарски орган, водећи рачуна о
мјесним и временским приликама.
Делегати
Члан 21.
За утакмице сталних такмичења надлежни такмичарски орган одређује делегата утакмице.
Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити посматрач суђења на утакмици.
Уколико на утакмицу не дође делегат, а на истој није одређен посматрач суђења, дужност делегата ће
обавити судија.
Надлежни такмичарски орган доноси упутство о обављању дужности делегата.
Судије
Члан 22.
Утакмице сталних такмичења могу судити само активне и испитане фудбалске судије, које се налазе на
листи за суђење у такмичарској сезони.
За утакмице сталних такмичења судије одређује Комисија за судије и суђење у складу с одлукама и
пропозицијама датог такмичења. На утакмицама се могу одредити додатне судије, пети и шести судија.
Судија није одговоран за било какав облик повреде играча, службене особе или гледаоца, било какав облик
оштећења имовине или било који други губитак који претрпи појединац, клуб, орган савеза или слично
тијело, због неке одлуке коју је донио у смислу Правила игре или у односу на уобичајени поступак потребан
ради одржавања, одигравања и контроле утакмице.
Члан 23.
Уколико одређени судија не дође на утакмицу сталног такмичења, утакмицу ће судити:
- четврти судија у лигама гдје се одређују четврте судије, с тим што је четврти судија са »А« листе;
- први судија помоћник у лигама гдје се одређују тројица судија, с тим што је први судија помоћник са »А«
листе.
Уколико на утакмицу не дође ни судија, ни одређени судија помоћник, клубови ће се споразумјети да
утакмицу суди један од присутних судија, који мора бити на листи суђења тог или вишег ранга такмичења.
Уколико споразум не буде постигнут, делегат утакмице ће одредити који ће присутни судија судити
утакмицу, што ће се констатовати у записнику са утакмице.

Споразум о избору судије мора бити писмено утврђен прије почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују оба капитена и делегат утакмице. Овај записник се прилаже записнику са
утакмице.
Ако на утакмицу не дође ни судија, ни судије помоћници, нити делегат, може се одиграти пријатељска
утакмица. Уколико на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица судија помоћника, судија ће
одлучити о избору судије помоћника, односно судија помоћника, који морају бити на листи суђења тог или
вишег ранга такмичења.
Тренери
Члан 24.
Тренер може обављати своју дужност на јавним утакмицама само ако има важећу тренерску лиценцу у
одређеном клубу, издату у складу са одредбама одговарајућег правилника, а провјерену путем COMET
информационог система, уколико се такмичење административно води путем поменутог информационог
система.
Прије почетка утакмице, приликом утврђивања списка играча који наступају на утакмици, делегат на
утакмици путем COMET информационог система (уколико се такмичење административно води путем
наведеног информационог система) дужан утврдити да ли тренер има важећу тренерску лиценцу.
Ако делегат утакмице установи да тренер нема важећу тренерску лиценцу, неће му дозволити улазак у
ограђени дио терена за игру.
Представник клуба
Члан 25.
Сваки клуб мора одредити званичног представника са писменим овлаштењем клуба и издатом лиценцом,
на утакмицама сталног такмичења, чија се права и обавезе утврђују пропозицијама.
Представник клуба не може бити тренер екипе који је добио лиценцу у тој такмичарској сезони, нити тренер
који је у тој такмичарској сезони добио лиценцу за вођење другог клуба. Представник клуба може имати
истакнуту акредитацију.
Kомесар безбједности
Члан 26.
Клуб организатор је дужан одредити комесарa безбједности, као лице надлежно за сва питања
безбједности и сигурности на стадиону у склопу организације утакмице.
Kомесар безбједности може бити лице које је дио управе администрације клуба на основу писаног уговора
и одлуке о именовању.
Лице које задовољава критеријум, мора бити лиценцирано од стране Комисије за безбједност ФСРС за
клубове Прве и Друге лиге РС, а за остале клубове од стране Комисије за безбједност недлежних савеза.
Комесар безбједности мора имати искуство о питањима која су повезана с контролом публике, заштитом и
сигурношћу на фудбалским објектима, јавним редом, питањима улазница и организацијом утакмица.
Задаци Комесара безбједности, његове обавезе и права морају бити у складу са свим одредбама из
Правилником о безбједности на стадионима.

Записник са утакмице
Члан 27.
За све јавне утакмице обвезно се саставља записник са утакмице електронски, путем COMET
информационог система или према обрасцу и упутству надлежног такмичарског органа.
Члан 28.
Судија и делегат су обавезни да по завршеној утакмици унесу у записник са утакмице имена искључених,
опоменутих и замијењених играча, као и сваки инцидент или незгоду која се догодила на утакмици на
начин како је регулисано упутством о раду и обављању дужности делегата на утакмици.
Члан 29.
Записник са утакмице саставља делегат утакмице у посебној просторији искључиво у присуству судије,
судија помоћника и по једног овлаштеног представника клуба (само када се саставља прва страна
записника).
У случају да се не користи COMET информациони систем, прва страна записника са утакмице обавезно се
саставља прије почетка утакмице, а потписом је овјеравају представници клубова.
По завршеној утакмици прву страну записника потписује и судија утакмице у складу са Пропозицијама
такмичења. Извјештај судије потписује судија утакмице, а извјештај делегата и извјештај о фер плеј наступу
екипа потписује делегат утакмице.
Члан 30.
Записник са утакмице сматра се јавном исправом и подаци у њему су тачни све док се не докаже супротно.
Ако се у подацима унесеним у записник са утакмице утврди грешка, надлежни такмичарски орган ће
извршити исправку утврђене грешке тако да одговара чињеничном стању.
Исправка грешака уписаних у записник са утакмице врши се по службеној дужности - сравнавањем
података из записника са утакмице са извјештајима судије, судија помоћника и делегата утакмице, као и
посебним извјештајем надлежном такмичарском органу, прије одигравања утакмица наредног кола.
Захтјев за исправку нетачно уписаних података може се поднијети најкасније у року од 48 (четрдесетосам)
часова по одиграној утакмици. Копија захтјева у истом року и на исти начин доставља се другом клубу
учеснику утакмице.
Надлежни такмичарски орган је дужан да о захтјеву одлучи прије одигравања наредног кола, те о
извршеној исправци обавјести оба клуба утакмице.
Одлука о исправци грешке у записнику са утакмице надлежни такмичарски орган објављује у службеном
гласнику.
Члан 31.
Образац записника са утакмице и упутство за његово састављање за утакмице у футсалу израђује и издаје
надлежни такмичарски орган.
Услови за учешће у такмичењу
Члан 32.
Клубови који подлијежу лиценцирању клубова обавезни су испуњавати услове за такмичење из

Правилника о лиценцирању клубова ФСРС.
Члан 33.
Услови за учешће осталих клубова, укључујући и клубове футсала утврђују се пропозицијама такмичења
које доносе надлежни савези.
Члан 34.
Жалбе на димензије терена за игру које нису у складу са Правилником о лиценцирању клубова или
пропозицијама односног такмичења, могу се поднијети под условом да је подносилац жалбе о томе
уложио писмени приговор судији прије почетка утакмице, што ће делегат обавезно констатовати у
записнику са утакмице.
Организација утакмица
Члан 35.
Одредбе о организацији и реду на стадионима – теренима за игру доносе надлежни такмичарски органи у
складу са Пропозицијама такмичења.
За организацију утакмице одговоран је клуб – домаћин.

Пријатељске утакмице и турнири
Члан 36.
Сваки клуб мора имати одобрење надлежног органа за организовање турнира.
Одобрење из претходног става издаје надлежни такмичарски орган и то:
а) за организацију међународних пријатељских утакмица и турнира – администрација ФСРС, а све у складу
са одредбама ФИФА Правилника о међународним утакмицама;
б) за све остале пријатељске утакмице и турнире – надлежни такмичарски органи надлежних савеза.
Захтјев за одобрење одигравања турнира подноси се најкасније 15 (петнаест) дана прије предвиђеног
почетка турнира уз предочавање пропозиција такмичења.
Свака међународна пријатељска утакмица клубова Прве и Друге лиге РС мора бити пријављена
администрацији ФСРС, а међународне пријатељске утакмице осталих клубова надлежном такмичарском
органу, на чијем се подручју утакмица игра.
Пријава међународних утакмица, као и службених лица, мора бити у року од 8 (осам) дана прије почетка
утакмице, изузетно уколико је дошло до промјене екипа, пријаву извршити 48 (четрдесетосам) часова прије
утакмице.
Клуб који се не придржава предњих одредби одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника ФСРС.
Члан 37.
У року од 8 (осам) дана од дана повратка из иностранства, клуб је обавезан органу који му је издао дозволу
за одлазак у иностранства, доставити извјештај о гостовању.
У случају искључења играча на утакмицама у иностранству, клуб је обавезан у року од 3 (три) дана од
повратка, доставити извјештај, изјаву представника клуба и играча о искључењу.

Оцјена подобности терена за игру
Члан 38.
Утакмице се могу играти само на терену који је подобан за игру.
Домаћи клуб је обавезан да терен припреми за игру тако да буде потпуно подобан за одигравање утакмица
сталног такмичења.
Утврђивање подобности терена мора бити извршено у присуству судије и капитена оба заинтересована
клуба и то у тренутку који је службено одређен за почетак утакмице.
Изузетно, преглед може бити извршен и раније, али истог дана и у присусутву оба капитена и судије.
Судија утакмице једини одлучује да ли је терен подобан за игру због невремена, других околности које се
сматрају вишом силом, или због немарности клуба домаћина.
Судија и делегат утакмице су обавезни да у записник са утакмице унесу оцјену о неподобности терена и
записник одмах доставе са детаљним описом стања надлежном такмичарском органу, уз претходно
телефонско обавјештавање.
Најмањи број играча
Члан 39.
Утакмица не може почети ако једна од екипа има мање од 7 (седам) играча (фудбал), односно мање од 3
(три) играча (футсал).
Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све до краја утакмице на начин
предвиђен Правилима фудбалске игре (фудбала и футсала), уколико су прије почетка утакмице уписани у
записник са утакмице као играчи или замјенски играчи.
Члан 40.
Ако једна екипа за вријеме утакмице остане са мање од 7 (седам) играча у фудбалу, односно мање од 3
(три) у футсалу, судија је дужан да прекине игру, уколико екипа није у могућности да у року од 5 (пет) минута
(или разумно вријеме) наступи са минималним бројем играча.
Члан 41.
На првенственим и куп утакмицама у фудбалу могу се током игре замијенити највише 5 (пет) играча,
укључујући и вратара, и то у три временска интервала, у који се не урачунавају измјене у полувремену, а у
футсалу сви замјенски играчи са неограниченим бројем замјена, уколико другачије није прописано
пропозицијама датог такмичења.
Замјена се може вршити само играчима који су прије почетка утакмице уписани у записник са утакмице, а
њих може бити највише 7 (седам) у фудбалу, односно највише 9 (девет) у футсалу, уколико другачије није
прописано пропозицијама датог такмичења.
Опрема играча
Члан 42.
Ако су дресови екипа исте или сличне боје, дресове ће промијенити домаћа екипа, односно првоименована
екипа.

Ако су дресови или мајице пругасти или шарени, бројеви морају бити на једнобојној подлози и морају бити
у складу са Правилима фудбалске игре, односно јасно видљиви.
Клубови су обавезни осигурати мајице/маркере различитих боја од спортске опреме замјенских играча.
За вријеме одигравања утакмице играчи на полеђини дресова морају имати видљиве бројеве прописане
величине.
Бројеви на дресовима играча морају се слагати са бројевима уписаним у записник са утакмице.
Ближе одредбе о боји опреме, бројевима и сл. одређују се Пропозицијама такмичења надлежног
такмичења и Правилима игре.
На 15 (петнаест) дана прије почетка сваког сталног такмичења, све екипе су обавезне да руководство
такмичења обавијесте о боји дресова у којима ће наступити у односном такмичењу.
Утврђивање пласмана
Члан 43.
Екипа која побиједи на утакмици сталног такмичења које се одвија по бод-систему, осваја три бода, а у
случају неријешеног резултата оба тима освајају по један бод.
За свако стално такмичење које се игра по бод-систему води се табела. Табела садржи: резултате утакмица
одговарајућег кола, имена тимова који се такмиче, број утакмица, побједа, неријешених резултата и
пораза, број датих и примљених погодака и број освојених бодова.
Пласман на табели утврђује се збиром освојених бодова.
Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених погодака.
У случају да је разлика једнака, боље мјесто заузима екипа која је постигла више погодака/голова, а ако су
постигли исти број погодака/голова, онда дијеле мјесто које им припада.
Изузетно, ако је ријеч о мјесту које одлучује о прваку или мјесту које повлачи прелаз у виши или нижи
степен такмичења, или о мјесту које осигурава учешће у међународним такмичењима, код једнаког броја
бодова, пласман се одређује на основу додатне помоћне табеле, на основу резултата које су у међусобним
сусретима остварили екипе са једнаким бројем бодова.
Пласман на додатној табели утврђује се збиром освојених бодова.
Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и примљених погодака. Ако је разлика једнака,
одлучује већи број постигнутих погодака, а уколико је и то једнако одлучује укупна погодак/гол разлика у
предметном такмичењу свих екипа. Ако се ни на овакав начин не може утврдити успјешнија екипа, екипе
одлучују међусобним одигравањем двије утакмице по куп-систему.
Уколико је ријеч о три или више екипа који имају једнак број бодова, исту погодак-разлику и исти број
постигнутих погодака, питање побједника рјешава се на неутралном терену по једноструком бод-систему ако се ради о три екипе, односно по једноструком куп-систему на неутралном терену - ако се ради о четири
или више екипа.
Пропозицијама такмичења може се предвидјети другачији начин разигравања за случајеве када се у
додатној табели нађу три или више екипа које имају једнак број бодова, исту гол разлику и исти број
постигнутих погодака.
Члан 44.
У случају да екипе на утакмици која се одиграва по једноструком куп-систему постигну исти број погодака,
у циљу утврђивања пласмана, приступит ће се извођењу удараца са тачке за казнени ударац за добијање
побједника на утакмици на начин утврђен Правилима фудбалске игре.

Члан 45.
Ако утакмице одигране по двоструком куп-систему нису дале побједника, онда се утврђивање побједника
врши извођењем удараца са тачке за казнени ударац за добијање побједника на утакмици непосредно
послије друге утакмице.
Право наступа играча
Члан 46.
На утакмицама сталних такмичења могу наступати само играчи који су стекли право играња по основу
извршене регистрације, а прије почетка утакмице су уписани у записник са утакмице као играчи или
замјенски играчи, изузев играча који се налазе под казном или суспензијом надлежног фудбалског органа,
као и играча који се налазе на издржавању казне затвора.
Да би наступио на утакмици, играч мора испоштовати све процедуре које су прописане усљед пандемије
COVID-19 или друге сличне ванредне околности.
На утакмицама у Републици Српској и изван Републике Српске могу наступити играчи који су стекли право
играња на тим утакмицама према одредбама Правилника о регистрацијама клубова и играча и статусу и
трансферу играча ФСБиХ.
Изузетно од одредби става 3. овог члана, на првенственим и куп утакмицама, као и утакмицама додатних
квалификација, не могу наступати играчи који су по било којем основу регистровани и чије су регистрације
објављене након рока од 30 (тридесет) дана прије одигравања распоредом утврђене посљедње
првенствене утакмице.
Под јавним утакмицама се подразумијева свака утакмица која се игра у оквиру неког такмичења, као и
утакмица која се јавно објављује преко средстава јавног информисања (пријатељска или хуманитарна), или
утакмица која доноси приход у било којем виду.
Члан 47.
Ако је одлуком надлежног такмичарског органа одређено поновно одигравање утакмице сталног
такмичења, на новој утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа на дан одигравања нове
утакмице.
Члан 48.
На утакмицама предтакмичарског узраста могу наступити играчи који на дан утакмице нису млађи од 6
(шест) година, а на дан 01. јануара те такмичарске сезоне нису старији од 8 (осам) година.
На утакмицама предпионира могу наступити играчи који на дан утакмице нису млађи од 10 (десет) година,
а на дан 01. јануара те такмичарске сезоне нису старији од 12 (дванаест) година.
На утакмицама пионира могу наступити играчи који на дан утакмице нису млађи од 12 (дванаест) година, а
на дан 01. јануара те такмичарске сезоне нису старији од 14 (четрнаест) година.
На утакмицама кадета могу наступити играчи који на дан одигравања утакмице нису млађи од 14
(четрнаест) година, а на дан 01. јануара те такмичарске сезоне нису старији од 16 (шеснаест) година.
На утакмицама јуниора могу наступити играчи који на дан утакмице нису млађи од 16 (шеснаест) година, а
на дан 01. јануара те такмичарске сезоне нису старији од 18 (осамнаест) година.
Изузетно, на утакмицама кадета и јуниора може наступити и играч млађи једну годину од назначене, ако је
од специјалне љекарске комисије проглашен способним за наступање на тим утакмицама, под условом да

му је то право потврђено од стране надлежног органа за регистрацију и унесено у COMET информациони
систем.
Ако екипа на утакмици предпионира, пионира, кадета и јуниора наступи са играчем који није испунио
услове из претходних ставова, одговарат ће према одредбама Дисциплинског правилника ФСРС, с тим што
ће клуб сносити и друге посљедице предвиђене овим Правилником.
Члан 49.
На утакмицама осталих екипа играч стиче право наступа након навршених 17 (седамнаест) година.
Изузетно од овога, на утакмицама осталих екипа може наступити и играч са навршених 16 (шеснаест)
година, ако је од специјалне љекарске комисије проглашен способним за наступање на утакмицама, с тим
да му је то право потврдио надлежни орган за регистрацију и унио у COMET информациони систем.
Ако клуб на утакмици осталих екипа наступи са играчем који није испунио услове из ставова 1. и 2. овог
члана, надлежни такмичарски орган ће против њега покренути поступак пред надлежним дисциплинским
органом.
Члан 50.
Специјални љекарски преглед важи 6 (шест) мјесеци за играча јуниора за наступ у првом екипи, а 4 (четири)
мјесеца за пионира, односно кадета за наступ у кадетском, односно јуниорском екипи.
Са специјалним љекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступити на свим утакмицама, без
обзира на рок важности редовног љекарског прегледа.
Члан 51.
Играч не може у истом дану наступити на двије утакмице.
Ако клуб наступи на јавној утакмици са играчем који је тога дана већ играо на једној утакмици, биће
покренут дисциплински поступак против клуба и против играча према одредбама Дисциплинског
правилника ФСРС, с тим што ће клуб сносити и друге посљедице предвиђене овим Правилником, уколико
је овај прекршај учињен на утакмици сталног такмичења.
Играчи футсала могу у истом дану наступити на двије утакмице и за тај наступ клуб и играч не могу сносити
никакве посљедице.
Члан 52.
На значајним међународним турнирима и међународним утакмицама у Републици Српској и иностранству,
изузетно могу гостовати највише два играча из другог клуба, уз сагласност свог клуба и претходно одобрење
органа који одобрава међународне утакмице.
У изузетним случајевима, може гостовати и више играча, о чему одлучује орган из претходног става овог
члана.
Против играча и клуба који прекрши овај пропис, биће покренут дисциплински поступак према одредбама
Дисциплинског правилника ФСРС.
Члан 53.
Регистрованом играчу једног клуба може се изузетно одобрити гостовање на пријатељској утакмици у
другом клубу у сљедећим случајевима:
а) ако се утакмица игра у добротворне сврхе;

б) ако се утакмица игра поводом значајних датума и прослава општег и локалног карактера;
ц) ако се утакмица игра у оквиру пропагандних спортских манифестација или значајних прослава спортских
организација.
Члан 54.
Одобрење из претходног члана, на писмени захтјев клуба за који треба да наступи играч и уз писмену
сагласност клуба за који је тај играч регистрован, издаје савез којем припада клуб који тражи одобрење.
Утврђивање идентитета играча
Члан 55.
На првенственим и куп утакмицама могу наступити само играчи који су оперативни у COMET
информационом систему, а чији се идентитет утврђен, утврђује путем COMET информационог система или
на основу личне карте и пасоша, а што ће бити прописано пропозицијама датог такмичења.
Идентитет играча и замјеника (замјенских играча) утврђује се прије почетка утакмице, а за вријеме одмора
између два дијела утакмице, или по завршетку утакмице само за оне играче који нису стигли на почетак
утакмице.
Начин утврђивања идентитета за играче предтакмичаре, предпионире, пионире, кадете и јуниоре, уколико
из било којих разлога на утакмици немају спортске легитимације, одређује се пропозицијама односног
такмичења.
Изузетно од одредаба из претходних ставова, клуб може на сопствени ризик ставити у тим играча, који
нема личну карту или пасош, под условом да се идентитет овог играча утврди најкасније 15 (петнаест)
минута по завршетку игре и то констатује делегат у записнику са утакмице.
Љекарски преглед играча
Члан 56.
У COMET информациони систем се за сваког играча мора унијети налаз о извршеном љекарском прегледу,
или изузетно, званична потврда о извршеном љекарском прегледу.
Као званична потврда у смислу става 1. овог члана, сматраће се потврда издата на основу званичног
регистра о извршеним љекарским прегледима установе оспособљене за послове спортске медицине.
Рок важења љекарског прегледа за играча који на дан прегледа има 17 и више година је 6 (шест) мјесеци,
а за млађе играче је 4 (четири) мјесеца.
Играч који није љекарски прегледан, односно који није обавио љекарски преглед у одређеном року, играч
којем је од стране љекара забрањено играње, или се налази на боловању, као и играч којем љекарски
преглед није унесен у COMET информациони систем, а делегату утакмице није достављена на увид
званична потврда о извршеном љекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици, односно,
делегат ће таквом играчу забранити наступ.
Љекарски преглед обавља се у надлежној здравственој-спортској институцији или одређеној здравственој
установи.
Против клуба и играча који прекрше горње одредбе биће покренут дисциплински поступак, с тим што ће
сносити и друге посљедице предвиђене овим Правилником.

Члан 57.
Клуб домаћин обавезан је да осигура присуство медицинске службе на свим јавним утакмицама. Ближе
одредбе о овој служби уређују се Пропозицијама одређеног степена такмичења.
Недолазак на утакмицу сталног такмичења
Члан 58.
Ако у року од 15 (петнаест) минута од одређеног времена за почетак утакмице сталног такмичења једна
екипа не наступи са потребним бројем играча, судија ће саопштити капитену екипе који је наступио да се
утакмица неће одиграти и то ће упичасова у записник са утакмице.
Надлежни такмичарски орган регистроваће утакмицу по службеној дужности резултатом 3:0 (пар-форфе),
уколико констатује да је недолазак екипе на утакмицу неоправдан.
Клуб који је из било којег разлога одговоран за неодигравање утакмице дужан је надокнадити штету другом
клубу. Висину штете на основу документованог захтјева клуба који је оштећен, утврђује надлежни
такмичарски орган.
Неодигравање и прекид утакмице
Члан 59.
Ако клуб домаћин није оспособио терен прије почетка или за вријеме утакмице, а судија одлучи да се
утакмица не може играти или прекинута наставити, што мора бити констатовано у записнику са утакмице,
одговаран је према одредбама Дисциплинског правилника ФСРС, а утакмица се региструје службеним
резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
У случају да екипа није могла да наступи усљед више силе тј. оправданих разлога који се нису могли
предвидјети, избјећи или отклонити (елементарне непогоде, невријеме, магла, нестанак електричне
енергије, и др.), судија ће сачекати водећи рачуна да се утакмица може завршити на вријеме.
Ако се игра више утакмица на истом терену, судија је дужан да води рачуна о томе да не доводи у питање
одигравање слиједеће утакмице.
Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута због више силе, о чему одлучује судија, или је
утакмица прекинута због наступа дана жалости, одиграће се нова утакмица уколико је до прекида дошло
прије истека 80% регуларног времена одређеног за игру.
У регуларно вријеме одређено за игру у смислу предходног става сматра се вријеме проведено у
ефективној игри обје екипе од момента почетка утакмице.
Вријеме које играчи обје екипе у току утакмице проведу ван или на терену за игру, као посљедица
привременог прекида утакмице по било ком основу, не рачуна се у регуларно вријеме одређено за игру, а
о његовом трајању одлучује судија.
У случају привременог прекида игре, која није могла бити настављена по одлуци судије, као вријеме
прекида утакмице рачуна се вријеме до тренутка привременог прекида утакмице.
Уколико је утакмица прекинута из разлога више силе, а прије истека 80% регуларног времена или због више
силе није одиграна, утакмица ће се одиграти наредног дана у исто вријеме, а ако се не може одиграти ни
наредног дана надлежни такмичарски орган ће утврдити нови термин за одигравање утакмице.
Одлуку о времену одигравања нове утакмице доноси надлежни такмичарски орган, а трошкове нове
утакмице сносе клубови као и за остале првенствене и куп утакмице.
Ако је утакмица прекинута након истека 80% регуларног времена одређеног за игру, регистроваће се
постигнутим резултатом.

Клуб који не приступи одигравању нове утакмице, коју одреди надлежни такмичарски орган одговаран је
према одредбама Дисциплинског правилника ФСРС, а утакмица се региструје по службеној дужности
резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника.
Ако обје екипе неоправдано не дођу на одигравање нове утакмице, а претходна није одиграна њиховом
кривицом, сматраће се да су одустали од даљњег такмичења, те ће сносити посљедице предвиђене овим
Правилником и Дисциплинским правилником ФСРС.
Члан 60.
Екипа која напусти терен, односно екипа који изазове прекид утакмице, укључујући и прекид утакмице који
је изазвао играч те екипе, губи утакмицу резултатом 3:0 (пар-форфе), уколико до прекида његов противник
није постигао бољи резултат.
Одлуку о регистрацији утакмице 3:0 (пар-форфе) доноси по службеној дужности надлежни такмичарски
орган.
Члан 61.
Ако је нека утакмица прекинута због инцидента, нереда, недовољног броја играча, непоштивања одлуке
судије да искључени играч напусти терен и сл, а утврди се да је за прекид одговоран један од учесника,
утакмица ће се регистровати резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противничке екипе, уколико до прекида
противничка екипа није постигла бољи резултат.
Ако надлежни такмичарски орган утврди да за прекид игре није одговоран ниједан од клубова учесника,
односно да су за прекид одговорни подједнако оба клуба, и да је организатор утакмице предузео све мјере
предвиђене одлуком надлежног такмичарског органа о организацији и осигурању реда на утакмицама
одређеног степена такмичења, надлежни такмичарски орган може одлучити да се одигра нова утакмица
или да се прекинута утакмица региструје постигнутим резултатом.
У случају прекида утакмице због нереда или озбиљног инцидента, надлежни такмичарски орган може
суспендовати одговарајућу екипу од одигравања утакмица на том стадиону или одређеном подручју за
вријеме вођења поступка, до доношења одлуке надлежног дисциплинског органа.
Забрана наступа због суспензије
Члан 62.
Суспендовани клуб, односно све екипе суспендованог клуба, не могу наступати на јавној утакмици у
вријеме трајања суспензије.
Све утакмице које су према распореду такмичења предвиђене да се одиграју у вријеме суспензије изречене
због неизвршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза насталих
из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног такмичења, ће бити регистроване резултатом 3:0
(пар-форфе) у корист противника.
Остале утакмице на којима екипа није могла наступити због трајања суспензије до окончања неког
поступка, неће бити регистроване све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне одлуке, клуб
је дужан одиграти утакмице према распореду надлежног такмичарског органа.
Ако је суспензија настала по одлуци дисциплинског органа због неизмирења обавеза, а у међувремену се
закључи споразум о начину измирења обавеза или се обавеза измири, сматраће се да је суспензија
аутоматски престала даном потписа споразума или даном достављања доказа о измирењу обавезе, а
најкасније у року до 48 часова прије одигравања прве наредне утакмице.

Ако суспендована екипа наступи на јавној утакмици, надлежни такмичарски орган ће против исте
покренути дисциплински поступак, с тим што ће клуб сносити и такмичарске посљедице уколико је на
утакмицу уложена жалба према одредбама овог Правилника.
Против клуба који наступи против суспендованог или кажњеног клуба, уколико је благовремено
обавијештен о суспензији или казни, надлежни такмичарски орган ће покренути дисциплински поступак.
Одустајање од такмичења
Члан 63.
У случајевима када је клуб расформиран, када престане са радом или одустане од такмичења у току јесење
полусезоне или од завршетка јесење полусезоне до почетка прољетне полусезоне, биће брисан из
такмичења.
Све утакмице које је брисани клуб до тада одиграо ће се сматрати као да нису игране, а утакмице које су
наредне по распореду неће се регистровати по службеној дужности резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист
његових противника.
У случајевима када се клуб расформира, престане са радом или одустане од такмичења у току прољећне
полусезоне, све његове до тада одигране утакмице регистроваће се постигнутим резултом, а све утакмице
које су наредне по распореду регистроваће се по службеној дужности резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист
његових противника.
У вези са ставовима 2. и 3. овог члана, првенствено такмичење се дијели на два дијела на начин да се збир
укупног броја првенствених утакмица подијели са два. Добијени резултат означава колико утакмица се
треба одиграти у сваком дијелу првенства. При томе, ни календарско вријеме одигравања утакмица нити
начин одигравања (двокружно, трокружно, или више кружни систем) нема значаја за одређивање два
дијела такмичења. У случајевима одигравања такмичења по једноструком бод систему, сматраће се да је
клуб одиграо половину утакмица ако је одиграо више од 50% од укупног броја утакмица.
Члан 64.
Сматраће се да је клуб одустао од такмичења у рангу такмичења у којем наступа, ако усљед своје кривице
није одиграо 2 (двије) утакмице у току такмичарске сезоне.
Уколико клуб, а након обављеног жријеба, својом кривицом одустане од куп-такмичења или неоправдано
не дође на одигравање утакмице, у даље такмичење ће се пласирати противнички клуб.
Уколико се такмичење организује по двоструком куп-систему, а клуб неоправдано не дође на одигравање
друге утакмице, у даље такмичење ће се пласирати противнички клуб без обзира на резултат прве
утакмице.
Клуб који одустане од утакмице дужан је надокнадити штету другом клубу, а висину штете на основу
документованог захтјева оштећеног клуба утврђује надлежни такмичарски орган.
Клуб који одустане од такмичења својом кривицом сноси дисциплинске посљедице према одредбама
Дисциплинског правилника ФСРС.
Брисање клуба из такмичења
Члан 65.
Клуб је дужан да своје обавезе из Пропозиција такмичења извршава у роковима који су утврђени
пропозицијама такмичења.

Изузетно, у посебно оправданим случајевима, надлежни такмичарски орган може продужити овај рок тако
што се обавезе из једне такмичарске сезоне морају измирити најкасније 15 (петнаест) дана прије почетка
такмичења у сљедећој такмичарској сезони и то обавезно из јесење полусезоне, најкасније 15 (петнаест)
дана прије почетка прољећне полусезоне и обратно.
Клуб који не поступи у складу са претходним ставом биће одлуком надлежног такмичарског органа брисан
из даљег такмичења, а ако је ријеч о обавезама из прољећне полусезоне неће бити укључен у ново
такмичење.
Регистрација утакмица
Члан 66.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје основи за регистрацију утакмице по службеној дужности
резултатом 3:0 (пар-форфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.
Надлежни такмичарски орган региструје утакмицу у року утврђеном пропозицијама односног такмичења,
с тим што се регистрација утакмице не може извршити прије него што протекну рокови за улагање жалбе.
Једном регистрована утакмица сталног такмичења не може бити поништена ако је првостепена одлука
постала правоснажна, или је у другом степену донијета одлука која је коначна, изузев у поступку за заштиту
овог Правилника.
Уколико жалба буде уложена у року, ништавна је одлука о регистрацији утакмице извршена прије истека
рока за улагање жалбе.
Жалба на одигране утакмице
Члан 67.
О регуларности утакмице сталног такмичења може се одлучивати само на основу жалбе оштећеног клуба,
осим у случајевима када је одлука о регистрацији донијета по службеној дужности.
Под оштећеним клубом, у смислу претходног става, подразумијева се сваки клуб који је оштећен
резултатом утакмице на коју се улаже жалба.
Жалба на ток утакмице, уколико пропозицијама такмичења није другачије предвиђено, мора се
електронским путем (телефаксом или е-маил) који има аутоматски испис, датум и вријеме о најави жалбе
доставити у року од 24 (двадесетчетири) часа по одиграној утакмици, а образложење жалбе у два
примјерка и доказ о уплаћеној такси, у року од 48 (четрдесетосам) часова од дана одигравања утакмице.
Жалбе по другим основима морају се такође најавити на начин из претходног става, с тим да је рок писаног
образложења жалбе у 2 (два) примјерка и доказ о уплаченој такси од 72 (седамдесетдва) часа од дана
одигравања утакмице.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недјељу или државни празник, рок за улагање жалби продужава се
за први наредни радни дан.
Неблаговремено најављене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе неће се узимати
у поступак, већ ће бити одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.
Ближе одредбе о жалбеном поступку прописују се пропозицијама сталног такмичења. Пропозицијама се
може прописати скраћени жалбени поступак.
Члан 68.
Жалбе у првом степену, за сва стална такмичења, рјешава надлежни такмичарски орган у року од 8 (осам)
дана од дана њеног улагања, уколико пропозицијама такмичења није предвиђен краћи рок, изузев ако

жалбени разлози не спадају у надлежност другог органа. У том случају рјешавање жалбе се одлаже до
доношења коначне одлуке надлежног органа.
Жалбе на одлуке из претходног става рјешава надлежна Апелациона комисија као другостепени орган.
Против другостепене одлуке жалба није дозвољена.
Жалба на одлуку првостепеног органа и доказ о уплаћеној такси морају се доставити у року од 8 (осам) дана
од дана пријема првостепене одлуке, уколико пропозицијама односног такмичења није предвиђено
другачије.
Члан 69.
Уколико се наводи жалбе односе на нерегуларност наставка утакмице путем извођења удараца са тачке за
извођење казнених удараца за добијање побједника, ако надлежни такмичарски орган утврди
нерегуларност, може донијети одлуку само о поновном одигравању утакмице.
У свим другим случајевима по утврђивању нерегуларности, утакмица ће се поништити и одредиће се
поновно одигравање.
Члан 70.
По пријави непосредно или посредно оштећеног клуба, пријави делегата или судије утакмице, фудбалског
органа или организације, као и по службеној дужности, надлежни такмичарски орган ће аутоматски
одузети онолико бодова колико их је клуб освојио на тој утакмици, ако је клуб учинио један од доле
наведених прекршаја:
1. наступио са играчем који према одредбама овог Правилника нема довољан број година живота за наступ
у одговарајућем тиму;
2. наступио са играчем за кога није плаћена чланарина за текућу годину;
3. наступио са играчем који у односу на љекарски преглед не испуњава услове из члана 56. овог
Правилника;
4. наступио са играчем који је истог дана већ наступио на једној утакмици (што се не односи на футсал).
Ако су оба клуба учинили бар по један прекршај, онда се одредбе става 1. овог члана примјењују
подједнако на оба клуба.
Ако је у питању прекршај на куп утакмици, онда се тим који је учинио прекршај елиминише из такмичења,
а ако су оба клуба на тој утакмици учинили најмање по један од наведених прекршаја оба се елиминишу
из даљег такмичења.
Члан 71.
Ако клуб направи један или више сљедећих прекршаја, утакмица ће бити регистрована резултатом 3:0 (парфорфе) у корист противничког клуба (уколико противнички клуб није постигао бољи резултат):
1. наступио са играчем који за њега није регистрован;
2. наступио са играчем за кога је у предвиђеном року, према одредбама Правилника о регистрацијама
клубова и играча и статусу и трансферу ФСРС утврђено да је регистрован за два клуба, или је регистрован
неправилном примјеном прописа о регистрацији, а уколико се након рока за приговор надлежном органу
за регистрацију утврди да је играч неправилно регистрован, клуб сноси само дисциплинске посљедице;
3. наступио са правилно регистрованим играчем, који не испуњава услове из пропозиција одговарајућег
такмичења;
4. наступио са играчем за којег није утврђен идентитет према одредбама овог Правилника и пропозицијама
одговарајућег такмичења;

5. наступио са играчем који се налази под казном забране наступања, или суспензијом, или уколико је клуб
наступио под суспензијом;
6. наступио са играчем који није уписан у записник прије почетка утакмице;
7. замијенио више од дозвољеног броја играча на тој утакмици или је наступио са играчем који је на истој
утакмици претходно био замијењен;
8. наступио са играчем старијих годишта у одговарајућем тиму према одредбама овог Правилника;
9. наступио са играчем који обавља судијску дужност у истом степену такмичења;
10. у случају недоласка на поновно одигравање утакмице одређеног од стране надлежног такмичарског
органа;
11. ако је утакмица одиграна на терену чије димензије нису у складу са одредбама прописа о лиценцирању
клубова или пропозиција односног такмичења, с тим да је клуб који подноси жалбу о томе судији поднио
писмени приговор прије почетка утакмице;
12. уколико клуб домаћин својом кривицом није припремио терен за игру, а то судија констатује у
записнику са утакмице.
У случају постојања неког од прекршаја из претходног става, поступак доношења одлуке о регистрацији
утакмице 3:0 (пар-форфе) покреће надлежни такмичарски орган по службеној дужности, пријави делегата
или судије, пријави фудбалског органа или организације, или по жалби непосредно или посредно
оштећеног клуба.
Ако је жалбу поднио клуб који је оштећен резултатом утакмице између друга два клуба, претходне одредбе
о регистрацији утакмице резултатом 3:0 (пар-форфе) не односе се на тај клуб него на оштећени клуб који је
играо утакмицу.
Поред регистрације утакмице резултатом 3:0 (пар-форфе), надлежни такмичарски орган дужан је да у свим
предњим случајевима надлежном дисциплинском органу поднесе пријаву против одговорног лица у клубу,
и/или играча.
Члан 72.
На основу жалбе оштећеног клуба, утакмица ће бити поништена и одређено поновно одигравање, у
сљедећим случајевима:
1. уколико се у превиђеном поступку утврди да су и један и други клуб наступили под околностима из члана
62. овог Правилника;
2. уколико је утакмица из разлога више силе прекинута прије истека 80% регуларног времена за игру;
3. уколико су у предвиђеном поступку утврди да клуб није знао, нити је могао знати за околности из члана
62. овог Правилника;
4. уколико је наступио са играчем који је суспендован или кажњен забраном играња, или је играо утакмицу
са кажњеним или суспендованим клубом, а о томе није обавијештен према одредбама Дисциплинског
правилника ФСРС;
5. уколико судија није примијенио, или је погрешно примијенио неке од битних одредаба Правила
фудбалске игре, одлука Међународног фудбалског одбора који доноси Правила игре и одлука ФСРС, а та
повреда је утицала на коначан резултат.
Члан 73.
Битна повреда Правила фудбалске игре, одлука Међународног фудбалског одбора који доноси Правила
игре и одлука ФСРС (у даљем тексту: повреда Правила игре) постоји ако судија није примјенио неку одредбу
која је непосредно утицала на коначан исход утакмице, а та одлука се не заснива на слободном судијском
увјерењу.

Све одлуке које су донијете на основу слободног судијског увјерења (“по судијском мишљењу”, “ако судија
сматра”, или “по нахођењу судије”), не могу бити повреде битних одредаба Правила игре.
Битна повреда одредаба Правила игре увијек постоји:
1. ако је првенствену или куп утакмицу (у даљем тексту: утакмицу) водио судија који није делегиран од
надлежног органа за делегирање, односно ако није поступљено према одредбама члана 23. овог
Правилника и пропозицијама одређеног такмичења;
2. ако се утакмица игра на терену чије димензије нису у складу са одредбама Правила игре и Пропозиција
односног такмичења, под условом да је клуб који подноси жалбу о томе поднио судији писмени приговор
прије почетка утакмице;
3. ако је супротно Правилима игре и овом Правилнику утакмица играна са већим, односно мањим бројем
играча од дозвољеног;
4. ако је први или други дио игре према сату судије утакмице трајало дуже, а није у питању надокнада
изгубљеног времена у игри, па је у овом временском размаку постигнут погодак који је имао непосредан
утицај на коначан исход утакмице;
5. ако је из индиректног слободног ударца постигнут погодак и судија овај погодак признао, а тај погодак
је имао непосредног утицаја на коначан исход утакмице;
6. ако је приликом убацивања лопте у игру, играч убацио лопту у врата и судија је ово признао као погодак,
а тај погодак је имао непосредног утицаја на исход утакмице;
7. ако је приликом спуштања лопте из руке, лопта ударена и непосредно ушла у врата и судија је ово
признао као погодак, а тај погодак је имао непосредног утицаја на коначан исход утакмице.
Поништење утакмице по службеној дужности
Члан 74.
По службеној дужности ће бити поништена утакмица и одређено њено поновно одигравање ако се утврди
да је судија из нечасних побуда утицао на резултат утакмице коју је судио.
До поништења утакмице може доћи само на основу правоснажне одлуке дисциплинског органа за дјело
примања мита или правоснажног рјешења надлежног дисциплинског органа за истрагу.
Поништење по овом поступку може се извршити до завршетка такмичарског периода. Покретање поступка
на основу пријаве или по службеној дужности од стране надлежног такмичарског органа, могуће је само до
завршетка такмичарског периода.
Под завршетком такмичарског периода, у смислу овог члана, подразмијева се дан када је надлежни
такмичарски орган утврдио завршну табелу одговарајућег такмичења.
Нерегуларност и лажирање утакмице
Члан 75.
Када се од стране надлежног дисциплинског органа утврди да су оба клуба лажирала утакмицу, утакмица
ће бити регистрована као одиграна, постојећи резултат се неће признати, а освојени бодови и постигнути
погоци неће се унијету у табелу.
Уколико лажирање изврши један клуб, а то се утврди у одговарајућем поступку, утакмица ће се
регистровати резултатом 3:0 (пар-форфе) за противнички клуб.
Уколико лажирање изврши трећи клуб, утакмица ће се поништити и одредити поновно одигравање.
Сви горе поменути случајеви повлаче дисциплинску одговорност.

Прекид првенства у случају више силе, проглашења стања несреће или ванредног стања
Члан 76.
У случају када се првенство не може наставити у случају више силе, проглашења стања несреће или
ванредног стања од стране надлежних органа Републике Српске, одлуку о начину проглашења првака,
екипама које учествују у УЕФА такмичењима, те екипама које напуштају лиге доноси извшни одбор савеза
који руководи датим такмичењем, на приједлог надлежног такмичарског органа.

IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Приједлог за заштиту законитости
Члан 77.
Против одлуке другостепеног органа, заинтересована страна може поднијети приједлог за заштиту
законитости овог Правилника Извршном одбору ФСРС, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема
другостепене одлуке, изузев у случају посљедња 3 (три) кола, када је рок 8 (осам) дана од дана пријема
другостепене одлуке.
Извршни одбор ФСРС може по поменутом захтјеву затражити мишљење Комисије за прописе ФСРС.
Ако Извршни одбор ФСРС утврди да је захтјев за преиспитивање одлуке другостепеног органа основан,
донијеће одлуку којом ће правоснажну одлуку другостепеног органа укинути и вратити надлежном органу
на расправљање и одлучивање или ако нађе за сходно може сам донијети коначну одлуку.
Ако Извршни одбор ФСРС укине правоснажну одлуку и врати је на поновно расправљање и одлучивање
надлежном органу коју је донио, овај је дужан да расправи сва питања на која му је указао Извршни одбор
ФСРС.
У случају да надлежно тијело не поступи по упутама Извршни одбор ФСРС исти је обавезан по службеној
дужности донијети коначну одлуку.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 78.
Извршни одбор ФСРС издаје обавезно упутство и тумачи непредвиђене случајеве у вези са овим
Правилником.
Члан 79.
Овај Правилник ступа на снагу и примјењује се од такмичарске сезоне 2022/2023.

ПРЕДСЈЕДНИК
Вицо Зељковић с.р.

