ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ
такмичења м:тел Прве лиге Републике Српске
такмичарска сезона 2022/23.

Јул 2022. год.

На основу члана 35. Статута Фудбалског савеза Републике Српске, Извршни одбор ФСРС, на
сједници одржаној у Бањој Луци, 01.07.2022. године, д о н о с и

ПРОПОЗИЦИЈЕ
такмичења м:тел Прве лиге Републике Српске
такмичарска сезона 2022/23.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пропозицијама утврђује се начин организовања и провођења такмичења м:тел Прве лиге
Републике Српске у такмичарској сезони 2022/23.
УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА
Члан 2.
М:тел Прва лига ФСРС броји 18 клубова, како слиједи:
1. ФК „Алфа Модрича“ Модрича
2. ФК „Дрина“ Зворник
3. ФК „Жељезничар Спорт - тим“ Бања Лука
4. ФК „Звијезда“ Етно село Станишићи
5. ФК „Козара“ Градишка
6. ФК „Крупа“ Крупа на Врбасу
7. ФК „Љубић“ Прњавор
8. ФК „Омарска“ Омарска
9. ФК „Подриње“ Јања
10. ФК „Славија“ Источно Сарајево
11. ФК „Сутјеска“ Фоча
12. ФК „Слобода“ Нови Град
13. ФК „Текстилац“ Дервента
14. ФК „Лакташи“ Лакташи
15. ФК „Слобода“ Мркоњић Град
16. ФК „Фамос“ Источна Илиџа
17. ФК „Рудар - Приједор“ Приједор
18. ФК „Радник“ Бијељина
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ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 3.
Такмичењем у м:тел Првој лиги Републике Српске руководи Комисија за такмичење ФСРС (у
даљем тексту Комисија), у сарадњи са стручним сарадником за сениорска такмичења ФСРС.
Члан4.
Такмичење у Првој лиги ФСРС се одвија по двокружно бод систему, у два дијела.
Члан5.
Распоред утакмица одређује се жријебом такмичарских бројева, уз примјену Бергерове таблице.
Распоред одигравања првенствених утакмица одређује се жријебом прије почетка такмичења, уз
могућност примјене полудиригованог начина жријебања само за клубове из истог мјеста гдје играју своје
првенствене утакмице као домаћини, с тим да ако су заинтересовани, клубови могу поднијети писмени
захтјев Комисији да им се омогући раздвајање одигравања првенствених утакмица као домаћина у
односу на клуб из истог мјеста, и то најкасније пет дана од одређеног датума провођења жријеба за
распоред такмичења за такмичарску годину.
Коначну одлуку о свим захтјевима као и модалитету жријебања такмичарских парова доноси
Комисија, с тим да се мора водити рачуна да се не нарушава интерес и право осталих клубова учесника
такмичења. Одлука Комисије је коначна.
Комисија може одобрити да жријебање такмичарских парова за прво коло такмичења, умјесто
представника клубова врши нека истакнута фудбалска особа.
Након жријебања такмичарских парова за распоред првог првенственог кола такмичења
преостали дио распореда такмичења утврђује се на основу примјене Бергерових таблица.
Такмичење се игра у јесењем и прољетном дијелу такмичарске сезоне, а у складу са утврђеним
Календаром такмичења Фудбалског савеза РС, за такмичарску 2022/23. сезону.
Одлуку о измјенама, од стране Извршног одбора ФСРС усвојеног календара такмичења, у случају
ванредних околности (ванредног стања, стања елеметарне непогоде, промјена у календару
међународних такмичења или других одлука ФИФА-е и УЕФА-е), доноси Комисија на приједлог
Генералног секретара ФСРС.
Три посљедња кола такмичења играју се истог дана и у исто вријеме. Изузетно, уколико одређена
утакмица нема резултатски значај, те исход исте не утиче битно на поредак на табели, Комисија може
одобрити одигравање исте у другом термину.
УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 6.
Клуб који побиједи на утакмици осваја три бода, а код неријешеног резултата сваки клуб осваја по
један бод.
Ако клубови освоје исти број бодова одлучује разлика између постигнутих и примљених
погодака.У случају истог броја примљених и постигнутих погодака (разлика погодака), боље мјесто на
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табели заузима екипа која је постигла више погодака, а ако су постигли исти број погодака дијеле мјеста
која им припадају.
У случају да је разлика једнака, боље мјесто заузима екипа која је постигла више погодака, а ако
су постигли исти број погодака, онда дијеле мјесто које им припада.
Изузетно, ако је ријеч о мјесту које одлучује о прваку или мјесту које повлачи прелаз у нижи степен
такмичења, 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
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 бодсистему - ако се ради о три екипе, односно по једноструком куп-систему на неутралном терену - ако се
ради о четири или више екипа.
Члан 7.
На крају такмичарске сезоне 2022/2023. год, за наредну такмичарску сезону, чланови Прве
фудбалске лиге ФСРС биће клубови који заузму сљедећа мјеста на табелама:
Клубови Премијер лиге ФСБиХ из РС уколико су изгубили статус премијерлигаша у такмичарској
сезони 2022/2023. година;
Првопласирани клуб Друге лиге ФСРС група „ЗАПАД“ и Друге лиге ФСРС група „ИСТОК“ који су
остварили тај пласман на крају такмичарске сезоне 2022/2023. година, односно први наредни клуб по
табели који испуњава услове из Правилника о лиценцирању клубова Прве лиге;
Клубови Прве лиге ФСРС, који су пласманом обезбиједили учешће у Првој лиги ФСРС у
такмичарској сезони 2022/2023. година;
Два најслабије пласирана клуба Прве лиге, који по табели не испадају директно из Прве лиге,
играју бараж за учешће у наредној такмичарској сезони Прве лиге, против двије другопласиране екипе
из Других лига, односно првих сљедећих екипа које задовољавају услове из Правилника о лиценцирању
клубова Прве лие лиге.
Првак Прве лиге ФСРС на крају такмичарске сезоне 2022/2023. године прелази у виши ранг
такмичења Премијер лигу БиХ.
Уколико првопласирани клуб Прве лиге РС одустане од такмичења у вишем рангу (Премијер лиги
БиХ) или иступи из такмичења у Првој лиги РС, клуб ће сносити дисциплинске и такмичарске санкције
према одредбама Дисциплинског правилника.
У случају неиспуњења лиценце за попуну мјеста у Премијер лиги БиХ, бараж (Извршни одбор ФСРС
одређује формат посебном одлуком) играју прва сљедећа екипа на табели Прве лиге која испуњава
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услове из Правилника о лиценцирању клубова Премијер лиге ФСБиХ и екипа из Републике Српске
уколико испада из Премијер лиге БиХ, а налази се на претпосљедњем мјесту на табели.
Ако ниједна екипа из Републике Српске, као претпосљедња на табели, не испада из Премијер лиге, у том
случају пласман у виши ранг остварује прва наредна екипа по табели, која испуњава услове из
Правилника о лиценцирању клубова Премијер лиге.
Члан 8.
Утакмице се играју у трајању 2 x 45 минута.
Одмор између два дијела игре траје минимално 10, а максимално 15 минута.
Члан 9.
Након обављеног жријеба за распоред такмичења клубови учесници такмичења су обавезни у
року од 5 (пет) дана доставити у писаној форми у канцеларију ФСРС сљедеће информације:






мјесто у којем ће као домаћин играти своје првенствене утакмице,
назив стадиона (стални и замјенски),
вријеме одигравања утакмица (субота-недјеља) дневни – ноћни термин
боју спортске опреме (мајица,шорц, докољенице) у којој ће наступати клуб, као и резервну боју
спортске опреме,
списак регистрованих играча, као и службених званичника клуба који ће обављати дужности
на првенственим утакмицама.

ПРОМЈЕНА ТЕРМИНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА
Члан 10.
Промјена термина одигравања утакмице може се вршити искључиво на основу поднесеног
писменог захтјева заинтересованог клуба Комисији, најкасније 8 (осам) дана прије распоредом утврђеног
термина одигравања утакмице, а који у себи садржи разлог због којег се тражи промјена термина с
приложеном документацијом, из које се несумњиво може утврдити оправданост поднесеног захтјева.
Поред наведених разлога клуб може дати и евентуални приједлог новог термина, који треба,
уколико је могуће, бити усаглашен са противничким клубом.
У случају када захтјев за промјену термина (из разлога више силе) није поднесен сходно ставу 1.
овог члана, односно најмање на 3 (три) дана прије утврђеног термина за одигравање утакмице,
подносилац захтјева обавезан је доставити уз образложење и писмену сагласност другог клуба
(противника) утакмице, за коју се тражи промјена термина.
Одлуку о захтјеву клуба за промјену термина утакмице из става 1. и 2. овог члана доноси Комисија,
с тим да се код доношења одлуке морају имати у виду одредбе члана 17. и 18. Правилника о фудбалским
такмичењима ФСРС.
Одлука Комисије о поднесеном писменом захтјеву за промјене термина одигравања утакмице је
коначна и она се доставља заинтересованим клубовима и осталим учесницима такмичења.
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ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦЕ ЗБОГ ДАНА ЖАЛОСТИ И НА ЗАХТЈЕВ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 11.
Ако се одлуком надлежног државног органа ( владе РС или локални органи управе) прогласи Дан
жалости на подручју гдје се према распореду такмичења тог дана играју утакмице Прве лиге РС,
такмичарски орган који руководи такмичењем, може одредити нови термин одигравања утакмице, у
складу са Календаром такмичења, при томе водећи рачуна да се обезбиједи регуларност такмичења.
У случају када због Дана жалости није извршено одлагање утакмице, обавеза је клубова да прије
почетка утакмице, на терену за игру, одају почаст минутом шутње или на други прикладан начин
обиљеже Дан жалости.
У случају када је Дан жалости проглашен од стране Владе РС, клуб домаћин је обавезан да на
јарболима стадиона заставе буду спуштене на пола копља или јарбола, а играчи на терену за игру на
рукаву дреса могу носити обиљежје црне траке као знак жалости.
Клуб домаћин обавезан је да путем разгласа затражити од свих учесника утакмице да се суздрже
од било каквих поступака супротно пијетету због којег је проглашен дан жалости.
Члан 12.
Ако се у току трајања утакмице, на основу јавног саопштења од стране надлежног органа из
претходног члана, прогласи Дан жалости, утакмица се неће трајно прекинути, али је судија утакмице
дужан да у првом привременом прекиду игре заустави игру и затражи од играча на терену да минутом
шутње изразе саучешће према настрадалим или преминулим особама.
Члан 13.
Када надлежни полицијски орган подручја, на којем се требају одиграти распоредом такмичења
предвиђене првенствене утакмице, обавијести Комисију писменим путем, да би одигравање утакмице
према утврђеним терминима могло имати озбиљних посљедица по безбједоносну ситуацију учесника
утакмице, Комисија је обавезна узети у разматрање писмени захтјев полицијског органа за одлагање
утакмице, те донијети одлуку у вези са одлагањем утакмице, водећи рачуна да се задовоље критерији
безбједоносног-сигурносног аспекта и заштите регуларности такмичења.
Одлагање утакмице може трајати најдуже до десет дана у односу на распоредом утврђени
термин. Одлука Комисије је коначна и обавезујућа за све учеснике утакмице.

ОДАВАЊЕ ПОЧАСТИ МИНУТОМ ШУТЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ ТРАНСПАРЕНАТА ХУМАНИТАРНОГ САДРЖАЈА
НА УТАКМИЦАМА
Члан 14.

Одавање почасти (пијетета), према одређеним категоријама лица, може се вршити непосредно
прије почетка утакмице у објекту стадиона и то у случајевима: изненадне смрти (несреће) играча,
спортских радника клубова и навијачких група, чланова органа и тијела Савеза, органа УЕФА-е и ФИФА-е,
страдалих лица у елементарним и другим катастрофама, смрти државних или ентитетских истакнутих
личности, те ако је проглашен Дан жалости.
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За сваку намјеру одавања почасти минутом шутње или на други начин, клубови, организације и
појединци морају писмено тражити одобрење од Комисије најкасније 48 (четрдесетосам) часова прије
почетка утакмице са детаљним образложењем и протоколом активности. О одлуци Комисије подносиоци
захтјева биће упознати најкасније 8 (осам) часова прије почетка утакмице, као и сва службена лица
утакмице (делегат, судије утакмице), те клубови.
У случају изненадне смрти или несреће лица из става 1. овог члана, одлуку ће донијети делегат
утакмице након консултација са предсједником комисије за такмичење или стручним сарадником за
сениорска такмичења ФСРС.
За случајеве изношења (истицања) транспарената чији садржај има хуманитарни карактер: борба
против расизма, мржње, насиљана стадионима, национализма, помоћи унесрећеним лицима у
елементарним и другим катастрофама, примјењиват ће се одредбе као и за одавање почасти.

ДУЖНОСТИ КЛУБОВА
Члан 15.
Клуб домаћин утакмице је обавезан припремити терен за игру, као и све остале просторије
(свлачионице, канцеларије и сл.), да су чисте, загријане, опремљене са свим техничким помагалима
најкасније 90 (деведесет) минута прије одређеног термина за почетак утакмице.
Утврђивање подобности терена за игру врши судија утакмице у присуству оба капитена екипа које
наступају на утакмици.
Одлуку о подобности терена за одигравање утакмице доноси искључиво судија утакмице у складу
са Правилима игре.
Члан 16.
Клубови су обавезни доћи на стадион на коме ће се одиграти утакмица најкасније 90 (деведесет)
минута прије утврђеног времена за почетак утакмице и наступити са најбољим саставом екипа, те
присуствовати радном састанку (брифингу) којим предсједава делегат утакмице.
Члан 17.
Такмичење се административно води кроз COMET информациони систем. Клуб домаћин обавезан
је да делегату утакмице стави на располагање рачунар са прикључком на интернет и принтер. Клубови су
дужни да најкасније 75 минута прије почетка утакмице доставе делегату на прописаном обрасцу списак
играча и службених лица која ће наступати на утакмици. Сва лица, играчи и службена лица са достављеног
прописаног обрасца за утакмицу морају бити лиценцирани од стране ФСРС и регистровани у COMETу, а у
случају да клуб нема неког од потребних лиценцираних лица сносиће дисциплинску одговорност.
Образац мора бити овјерен и потписан од званичног представника клуба. Клубови који немају
минимум 16 (шеснаест) играча у записнику са утакмице сносиће дисциплинске санкције. У случају да
систем COMET није у функцији, вођење записника са утакмице се ради ручно, на за то прописаном
обрасцу, а накнадно ће делегат у систему COMET направити записник. Ручни записник пише се у четири
примјерка и потписују га делегат, судија и представници клубова.
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Члан 18.
Клуб домаћин је обавезан на свим утакмицама поставити на јарболе: заставу Републике Српске,
заставу ФСРС, а могу се поставити и клупске, заставе општине/града, те застава фер плеја. Истакнуте
заставе требају бити истих димензија, уредне и чисте.
Постављање других застава није дозвољено, а у случају њиховог постављања, клуб ће сносити
дисциплинске санкције у складу са Дисциплинским правилником ФСРС.
Члан 19.
Клуб домаћин је обавезан да предузме све мјере и радње у циљу заштите: чланова гостујуће
екипе, судија, посматрача суђења, делегата утакмице, гостујућих навијача (код организованог доласка),
непосредно прије почетка утакмице, у току и по завршетку утакмице, а све до напуштања стадиона за
одигравање утакмице.
Клуб домаћин утакмице обавезан је обезбиједити одговарајућу дежурну редарску службу с
прописно означеним довољним бројем редара (којих не може бити мање од 6 (шест)), или
припадницима заштитарске организације, припаднике полиције, љекара и дежурно санитетско возило
са возачем, особљем и носилима, као и најмање 6 (шест) прописно означених сакупљача лопти,
равномјерно распоређених уз ограду трибина стадиона, као и задужити посебно лице за њихов рад.
Клуб домаћин обавезан је поднијети писмену пријаву и тражити одобрење за одржавање јавног
скупа утакмице надлежној полицијској управи Министарства унутрашњих послова, на чијој територији се
треба одиграти утакмица, наводећи све релевантне податке, а посебно: мјесто и назив стадиона, врста
утакмице, имена клубова, датум и вријеме одигравања утакмице, као и процену могућег броја гледалаца,
како домаћих, тако и гостујућих, ако су најављени, те податке о ангажованим осталим службама,
редарска, љекарска, ватрогасна, са оријентационим бројем лица, те друга неопходна сазнања у вези са
организацијом утакмице.
Писмени захтјев за одобрење одигравања утакмице подноси се најкасније 72 (седамдесетдва)
часа прије одређеног термина за одигравање утакмице или у роковима којима је регулисано ово питање
надлежних органа безбједности у мјесту одигравања утакмице.
Писмено одобрење за одигравање утакмице клуб домаћин обавезно доставља на увид делегату
утакмице прије њеног почетка, односно на брифингу.
Без писменог одобрења надлежне полицијске станице и присуства припадника полиције, дежурне
љекарске службе, санитетског возила и редарске службе утакмица се неће играти.
За испуњавање ових услова ће се чекати 15 минута, након чега ће делегат саопштити судији и
капитенима екипа да се утакмица неће играти.
Одлуку о неодигравању утакмице доноси делегат утакмице, уз консултације са предсједником
Такмичарске комисије и стручним сарадником за сениорска такмичења, и саопштава је судији утакмице
и званичним представницима клубова, прије почетка утакмице и све то евидентира у извјештају делегата
утакмице и записнику са утакмице.
Клуб домаћин за неиспуњавање ових обавеза сноси такмичарске и дисциплинске посљедице у
складу са Правилником о фудбалским такмичењима ФСРС и Дисциплинским правилником ФСРС.
Клубови су одговорни за понашање својих играча, службених лица, чланова, навијача и сваког
другог лица које обавља дужност на утакмици у име клуба.
Промоција, објава или истицање на било који начин, политичких порука или било који други вид
политичког дјеловања унутар или у непосредној близини стадиона није дозвољено прије почетка
утакмице, током утакмице и по завршетку утакмице.
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На терену за игру за вријеме одигравања утакмице забрањен је било који облик рекламирања.
На мрежама, угаоним заставицама или вратима не може бити извјешен рекламни материјал или прибор
(нпр., камере, микрофони и мегафони сл.). Такође је забрањена репродукција логотипа на травнатом
дијелу терена за игру (кориштењем ласера и сл.).
Уколико се на стадиону за вријеме одигравања утакмице користи сат који показује одиграно
вријеме утакмице, исти мора бити заустављен на крају регуларног времена игре сваког дијела игре, тј.
након истека 45. и 90. минута игре.
Клуб-организатор дужан је обезбиједити на стадиону једну контролну собу, која служи за хитно
окупљање кризне групе на утакмици.
Ова контролна соба служи за хитно окупљање: делегата, службене представнике клубова,
комесара безбједности, координатора за безбједности ФСРС (ако је одређен) и представника полиције у
случају кризне ситуације и по потреби представник хитне помоћи и ватрогасаца. По могућности, ова
контролна соба треба бити окренута ка унутрашњости стадиона, како би кризна група имала визуелну
прегледност.
Клуб-организатор дужан је обезбиједити на стадиону јавни разглас са официјалним спикером.
Јавни разглас се користи искључиво за потребе везане за одигравање утакмице и не може се
употребљавати за друге пропагандне поруке, обавјештења или саопштења. Због неиспуњавања
предходно наведених обавеза клуб ће сносити дисциплинске санкције по Дисциплинском правилнику
ФСРС.
Члан 20.
Клуб домаћин обавезан је снимати утакмицу с најмање 3 (три) камере, једна на средини терена и
двије бочне у висини казнених простора. Уколико се снимање организује путем јединствене агенције, о
чему одлуку доноси Извршни одбор, клубови су дужни испоштовати донијету одлуку.
Клуб је дужан снимак запечаћен печатом клуба у коверти, предати предати посматрачу суђења.
Члан 21.
За вријеме одигравања првенствених утакмица у стадиону, поред терена за игру, у техничком
простору оба клуба морају се налазити лица лиценцирана од стране ФСРС
1. представник клуба,
2. главни тренер (минимално ''А'' лиценца за сезону 22/23),
3. два помоћна тренера (минимално ''Б'' лиценца за сезону 22/23),
4. играчи,
5. љекар клуба,
6. физиотерапеут.
У погледу одијевања лица у техничком простору обавезно се примјењују сљедећи стандарди:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

представник клуба у одијелу,
главни тренер у одијелу , или тренерци клуба,
два помоћна тренера у тренерци клуба,
играчи у спортској опреми са маркерима,
љекар клуба, одијело или тренерка,
физиотерапеут у тренерци клуба.
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У случају непоштивања наведених услова клуб сноси дисциплинску одговорност.
Изузетно, клуб може бити без пријављеног главног тренера, и то најдуже 15 дана у континуитету, а
без дисциплинских посљедица.
Представник клуба, главни тренер или помоћни тренер не могу бити иста особа.
Сва службена лица клубова морају имати валидне лиценце евидентиране у COMET систему
(тренери, представник клуба, доктор, физиотерапеут, комесар безбједности ). По завршеном процесу
лиценцирања, службена лица клубова морају бити регистрована у COMET-у. Валидност евидентираних
лиценци и идентитет лица могу контролисати само субјекти који су их и издали и делегат на утакмици.
Идентитет особа из записника утврђује се на основу фотографије из COMET-а.
Лица са списка пријављених лица које нису регистроване у COMET-у, за функцију коју обављају на
утакмици, и/или им валидна лиценца није унесена у COMET, не могу се налазити у техничком
простору, осим замјенских играча за које важе одредбе Пропозиција такмичења.
Члан 22.
За вријеме одигравања утакмица без присуства гледалаца, поред лица из члана 21. ових
Пропозиција, могу бити присутни чланови управа клубова, (максимално 30 особа по клубу уз достављени
списак), акредитовани новинари и фоторепортери, особе из администрације клуба-домаћина.
Чланови управа клубова и особе из администрације клуба-домаћина обавезни су боравити у ВИП
ложи.
Члан 23.
Клубови M:tel Прве лиге ФСРС обавезни су учестовати са својим омладинским тимовима у
одговарајућим омладинским такмичењима на нивоу ФСБиХ и ФСРС са најмање три такмичарске
селекције, и то пионирима, кадетима и јуниорима.
За сезону 2022/23. год. клубовима Прве лиге дозвољено је испуњење услова из претходног става,
селекцијом предтакмичара, који могу замијенити једну од двије категорије, пионире или кадете, али не
и јуниоре, које су клубови дужни имати у смислу испуњења услова.
Клубови који не буду поштовали ову одредбу сносиће санкцију предвиђену одредбама
Дисциплинског правилника ФСРС, која се односи на почињени прекршај.

НАСТУПАЊЕ НА УТАКМИЦИ
Члан 24.
Клубови су дужни наступити на свим утакмицама сталног такмичења које су одлукама
такмичарског органа заказане, предвиђене или одлуком судије привремено прекинуте, без обзира на
околности у којима су се налазили у вријеме када су обавјештени да наступе, односно да наставе играње
утакмице.
Клуб који одбије да наступи или неодигра утакмицу из става 1. овог члана, одговоран је за учињени
пропуст у такмичарском и дисциплинском смислу.
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Орган који руководи такмичењем, у свим наведеним случајевима из овог члана, такве утакмице
регистровати ће по службеној дужности 3:0 (пар форфе) у корист противника и поднијети захтјев
дисциплинском органу за утврђивање дисциплинске одговорности.

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА У ИГРИ
Члан 25.
Утакмица не може да почне по Правилима ногометне игре ако једна од екипа нема најмање седам
играча на терену за игру, од којих је један вратар и капитен.
Играчи, који нису уписани до почетка утакмице у записник са утакмице, не могу наступити на
утакмици.
Ако једна екипа за вријеме игре остане са мање од седам играча, судија је дужан да заустави игру,
а ако у року од пет минута клуб не наступи с минималним бројем играча, судија је дужан да означи крај
утакмице.
Члан 26.
Свака екипа у записник може пријавити до 20 играча, а током игре се може извршити до пет
замјена, током највише три прекида игре, у који збир не улази полувријеме између два дијела игре.
Уколико клуб поступи супротно претходном ставу, сносиће такмичарску и дисциплинску
одговорност.
Члан 27.
Екипе на једној утакмици не могу играти у истим или сличним бојама дресова. Екипе су дужне
усагласити боје опреме 72 часа прије званичног термина одигравања утакмице, у складу са пријављеним
основним бојама.
Уколико се екипе не договоре о боји опреме, а о томе не обавијесте администрацију Савеза, клуб
домаћин наступа у основној боји пријављених дресова.
У случају подударања боја опреме непосредно прије утакмице, дресове ће промијенити домаћа
(првоименована ако је домаћин утакмице ФСРС или неко други) екипа. Уколико једна од екипа не поштује
пријављене боје дресова, иста сноси дисциплинску одговорност.

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА
Члан 28.
На првенственим утакмицама могу наступити играчи који су стекли право играња према
одредбама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСРС, уколико су навршили 17 година
живота, као и играчи који су навршили 16 година, али са обавезним специјалистичким љекарским
прегледом који надлежни регистрациони савез уноси у COMET, на основу доказа о обављеном
специјалистичком љекарском прегледу, достављеном од стране клуба, са јасно назначеним роком
трајања истог, а којим се оглашава способним за наступање на утакмицама сениорског узраста.
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Екипа мора у записнику имати најмање 3 (три) пријављена играча млађа од 21 године старости,
од којих најмање 2 (два) морају играти цијелим током утакмице. У супротном клуб сноси такмичарске и
дисциплинске посљедице. Ови играчи морају бити држављани БиХ.
Уколико из игре излази играч млађи од 21 године старости, а у том случају екипа остаје без
најмање два играча који испуњавају овај критеријум, екипа мора убацити играча млађег од 21 године
старости, односно играти са играчем мање, ако нема адекватну замјену.
За такмичарску 2022/23. сезону, играчи млађи од 21. године живота сматрају се играчи рођени
01.01.2001.године и млађи.
Право наступа играча страних држављана регулисано је одредбама Правилника о регистрацији,
статусу и трансферу играча. Клуб може имати више регистрованих играча страних држављана, с тим што
5 (пет) играча страна држављана могу бити уписани у записник са утакмице и имају право наступа на
једној утакмици. У супротном, клуб сноси такмичарске и дисциплинске посљедице.
Играчу којем истекне боравишна дозвола нема право наступа, а ако наступи такав играч, клуб
сноси такмичарске и дисциплинске посљедице.
Играчи са двојним држављанством не сматрају се страним држављанима.
Играч који је регистрован за велики фудбал и футсал може наступити исти дан на двије утакмице
и то искључиво једну у футсалу и једну у великом фудбалу, а минималан размак између утакмица не смије
бити краћи од четири сата.
Играч који је уписан у записник утакмице, сматра се да је наступио на утакмици.
Играч који није унесен у COMET систем не може наступити за своју екипу на утакмици.
Уколико оба клуба направе прекршај из горе наведених ставова, а за који се сносе такмичарске
посљедице, таква утакмица ће бити регистрована као одиграна, али се неће узети у обзир остварени
резултат на истој.
ИДЕНТИТЕТ ИГРАЧА
Члан 29.
На првенственим утакмицама могу наступити само играчи чији је идентитет утврђен путем
фотографије из COMET система, а у случају да COMET није у функцији, идентитет ће се утврдити на основу
јавне исправе: личне карте или пасоша, односно штампане ID COMET картице. Играчу са неадекватном
похрањеном фотографијом у COMET-у (када је немогуће утврдити идентитет), делегат утакмице неће
дозволити наступ на утакмици.
Идентитет се у правилу утврђује прије почетка утакмице.
За играче који су закаснили на почетак утакмице, односно на почетак другог дијела, а уписани су у
записник са утакмице, идентитет се утврђује за вријеме одмора између два дијела игре и непосредно по
завршетку утакмице.

ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД И ЧЛАНАРИНА
Члан 30.
Сваки играч који наступа у такмичењу мора у COMET-у имати унесен период важења љекарског
прегледа и период за који је уплаћена чланарина.
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Рок ваљаности љекарског прегледа за играче који на дан извршеног прегледа има најмање 17
(седамнаест) и више година живота траје 6 (шест) мјесеци, а за млађе играче 4 (четири) мјесеца.
Играчу који нема унесен важећи љекарски преглед у COMET, делегат утакмице неће дозволити
наступ на утакмици.
ДЕЛЕГАТ НА УТАКМИЦИ
Члан 31.
Делегата на утакмици одређује Комисија са усвојене листе делегата за такмичарску 2022/23.
сезону.
Уколико на утакмицу не дође делегирани делегат, његову дужност преузима посматрач суђења на
тој утакмици.
Делегат заступа Комисију и има врховни надзор на утакмици.
Комисија доноси посебно Упутство о вршењу дужности делегата.
Делегат и судија су обавезни доставити допунски извјештај у року од 24 часа по одигравању
утакмице, уколико је на утакмици дошло до инцидената, прекида утакмице, искључења играча, као и на
захтјев Комисије.
Члан 32.
Делегат је обавезан да 90 минута прије почетка утакмице одржи радни састанак (брифинг) са
представницима клубова, четвртим судијом, посматрачем суђења, координатором безбједности ФСРС
(ако је одређен), комесаром за безбједност клуба домаћина и представником полиције.
Кашњење на радни састанак – брифинг повлачи дисциплинску одговорност.

КООРДИНАТОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
Члан 33.
На утакмицама на којима је потребно присуство координатора за безбједност ФСРС, истог
одређује Комисија за стадионе и безбједност ФСРС.
Улога и обавезе координатора за безбједност дефинисане су Упутством које доноси Комисија за
стадионе и безбједност ФСРС.
ПОСМАТРАЧ СУЂЕЊА
Члан 34.
Посматраче суђења одређује Комисија за судије и суђење ФСРС, са листе посматрача суђења Прве
лиге Републике Српске за такмичарску 2022/23.сезону.
Улога и обавезе посматрача суђења су дефинисане Упутством које доноси Комисија за судије и
суђење ФСРС.
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СУДИЈЕ
Члан 35.
Утакмице Прве лиге Републике Српске могу водити само судије са листе судија Прве лиге РС, чије
одређивање врши Комисија за судије и суђење ФСРС, у складу са одлуком Извршног одбора ФСРС.
Изузетно, Комисија за судије и суђење ФСРС, може одредити и судије са више листе за вођење
утакмица Прве лиге.
Члан 36.
Судија утакмице је дужан да прије почетка утакмице прегледа и одлучи да ли је терен подобан за
игру.
Ако судија утврди у присуству два капитена екипа да је терен неподобан за игру, утакмица се неће
играти, а судија ће сачинити посебан извјештај о неподобности терена за игру.
Судија је дужан да након утакмице у свом извјештају наведе податке које се односе на постигнуте
поготке, замијењене, опоменуте и искључене играче, а према потреби и друге податке, ако се ради о
прекиду утакмице, нереду, тучи, укључујући евентуалне пријаве и сл.

ЗАПИСНИК СА УТАКМИЦЕ
Члан 37.
Делегат саставља записник са утакмице. Записник са утакмице се попуњава електронски, у COMET
систему. Клубови су дужни прије почетка утакмице доставити овјерен и потписан списак играча и
службеника своје екипе на прописаном обрасцу.
По завршетку утакмице записник са утакмице састављен путем COMET система, сравнавају делегат
и судија, након чега делегат закључи извјештај фер плеја, а судија утакмице својом шифром закључује
записник са одигране утакмице.
РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 38.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију по службеној дужности,
утакмицу Комисија региструје постигнутим резултатом.
Ако је првостепена одлука правоснажна, или је донијета другостепена одлука која је коначна,
једном регистрована утакмица не може бити поништена, изузев у поступку заштите законитости
Правилника о фудбалским такмичењима ФСРС.
Комисија врши анализу и регистрацију одиграних утакмица на првом наредном састанку, а термин
одржавања истог утврђују у договору предсједник Комисије и Генерални секретар ФСРС.
Изузетно, Комисија регистрацију одиграних утакмица може извршити путем е-маила, телефона
или факса. Верификацију регистрованих утакмица врши Комисија на првој наредној сједници.
Ако је на утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице се продужава до коначне одлуке,
а у складу са Правилником о такмичењу ФСРС.
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ЖАЛБЕ
Члан 39.
Жалбе на утакмицу подносе се Комисији за такмичење ФСРС која их рјешава у првом степену.
Жалбу може поднијети сваки оштећени клуб, а под оштећеним клубом се подразумијева сваки клуб
учесник такмичења а оштећен је резултатом утакмице на коју се жалба односи.
Жалбе се по свим основама морају најавити уз образложење, електронским путем, телеграмски,
е-маилом или факсом који има аутоматски испис датума и времена о најави жалбе. Најаву жалбе
доставити у ФСРС у року од 24 часа по одиграној утакмици, а писмено образложење са доказом о
уплаћеној такси мора се доставити ФСРС у року од 48 часова по одиграној утакмици.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недјељу или на државни празник, рок за улагање жалбе
се продужава за први сљедећи радни дан.
Жалба се доставља Комисији путем Одјела за такмичења ФСРС.
Уз жалбу се доставља доказ о уплаћеној такси у складу са одлуком ИО ФСРС.
Одлуке о поднијетим жалбама на утакмице доносе се најкасније у року од осам (8) дана од дана
пријема жалбе, односно три (3) дана уколико се ради о жалби на утакмицу одиграну у посљедња три
кола првенства.
ТАКСА НА ЖАЛБУ
Члан 40.
Висину таксе на жалбу по свим основама утврђује Извршни одбор ФСРС.
Такса се враћа подносиоцу само уколико се жалба у потпуности усвоји.
Члан 41.
Ненајављене, неблаговремене и л и недовољно таксиране жалбе неће бити узете у поступак, већ
ће бити одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.
При оцјени правовремености жалбе узима се у обзир датум е-маила, поштанском жигу
препорученог писма или телеграма, датум на факсу потврди о жалби одасланој телефаксом или датум
на новчаној уплатници.
Члан 42.
Жалбе на одлуке Комисије за такмичење подносе се Апелационој комисији ФСРС у року од осам
(8) дана од пријема писмене одлуке.
За утакмице три посљедња кола рок за подношење жалбе је три (3) дана. Жалба се подноси путем
Комисије за такмичење чија се одлука жалбом побија.
Одлуке о поднијетим жалбама на одлуке Комисије за такмичење доносе се најкасније у року од
осам (8) дана, а о жалбама поднијетим на утакмице посљедња три кола у року од три (3) дана од дана
пријема жалбе.
Жалбе на одлуке Дисциплинске комисије подносе се Апелационој комисији у року од осам (8)
дана од пријема писмене одлуке.
Против одлуке Апелационе комисије не може се уложити жалба.
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Члан 43.
У интересу регуларности такмичења, орган који доноси одлуке може утврдити и скраћени
жалбени поступак.
ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈЕ
Члан 44.
О дисциплинским прекршајима клубова, играча, чланова стручног и техничког руководства и
функционера клубова и службених лица на утакмици који учествују у такмичењу, одлучује се на основу
Дисциплинског правилника ФСРС.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Приходи са првенствених утакмица припадају клубу домаћину.
Члан 46.
Службеним лицима на утакмици припадају одговарајуће накнаде (дневнице, путни трошкови и
таксе), у висини од 1.800,00 (хиљадуосамстотина Конвертибилних марака) које се исплаћују готовински
по завршетку утакмице или жирално 72 часа након одигравања утакмице, по сљедећем обрачуну:
Судија утакмице
Први судија помоћник
Други судија помоћник
Четврти судија
Делегат
Посматрач суђења

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

400,00 КМ (четиристотине КМ)
300,00 КМ (тристотине КМ)
300,00 КМ (тристотине КМ)
200,00 КМ (двијестотине КМ)
300,00 КМ (тристотине КМ)
300,00 КМ (тристотине КМ)

Члан 47.
Котизација/чланарина за такмичење одлуком Извршног одбора Фудбалског савеза Републике
Српске износи 10.000 КМ (десетхиљада Конвертибилних марака), коју је клуб дужан да плати у 4 једнаке
рате (по два у оба дијела сезоне), по отплатном плану који Административни секретаријат ФСРС
благовремено доставља клубовима, уз тачно утврђен рок плаћања.
Уколико клуб не испоштује ове рокове, подлијеже дисциплинској одговорности.
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НАГРАДЕ
Члан 48.
Фудбалски савез РС првопласираној екипи Прве лиге Републике Српске додјељује прелазни пехар
и пехар у трајно власништво.
Играчима, техничком и стручном руководству првопласираног клуба додјељује се 40 златних
медаља.
Члан 49.
За освојено прво мјесто у фер плеју клубу припада пехар који додјељује Фудбалски савез
Републике Српске.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама, важе одредбе Правилника о фудбалским
такмичењима ФСРС, Правила фудбалске игре и других прописа ФСРС, ФСБИХ, УЕФА и ФИФА.
Члан 51.
Пропозиције ступају на снагу даном објављивања на wеб страници Савеза, а примјењују се за
такмичарску 2022/23. сезону.

ПРЕДСЈЕДНИК
Вицо Зељковић
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