
БРОЈ  32СтРана 1974 ФУДБАЛ, 10.08.2016.

На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС “Фудбал”, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Одбор за 
хитна питања ФС Србије, на седници одржаној 09.08.2016. године, 
донео је

п Р а В и Л н и К 
О измЕнама и ДОпУнама пРаВиЛниКа О СУДиЈама 

и СУђЕњУ ФУДБаЛСКОГ СаВЕза СРБиЈЕ

члан 1.

У Правилнику о судијама и суђењу Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС “Фудбал”, ванредни бр. 3/2016 и 10/2016), у 
члану 11. у ставу 4. реченица “Судија који не задовољи на провери 

теоретске спремности, има право на поновну проверу после 30 да-

на”, замењује се са реченицом “ “Судија који не задовољи на прове-

ри теоретске способности, на основу одлуке Судијске комисије, која 

ће имати у виду перспективност, квалитет суђења и поштовање ко-

декса понашања, може бити скинут са листе или ће му се дати пра-

во на поновну проверу после 30 дана”.

У ставу 5. реченица “Судија који не задовољи на провери физич-

ке припремљености, има право провере поново после 30 дана”, за-

мењује се са реченицом “Судија који не задовољи на провери фи-

зичке припремљености, на основу одлуке Судијске комисије, која ће 
имати у виду перспективност, квалитет суђења и поштовање коде-
кса понашања може бити скинут са листе или ће му се дати право 
на поновну проверу после 30 дана”.
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У ставу 6. речи “има могућност да у року до 30 дана усклади 
своју масу са висином, у супротном биће скинут са листе”, замењују 
се речима “на основу одлуке Судијске комисије, која ће имати у виду 
перспективност, квалитет суђења и поштовање кодекса понашања 
може бити скинут са листе или ће му се дати могућност да у року до 
30 дана усклади своју масу са висином, у супротном биће скинут са 
листе.”

члан 2.

У члану 32. став 5. реч “искључиво” замењује се са речима “по 
правилу”.

члан 3.

У члану 56. став 5. мења се тако да гласи:

“Оцењивање квалитета суђења на утакмицама Српске лиге вр-
ши делегат-посматрач или посматрач”.

члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се 
у Службеном листу ФСС “Фудбал”.

пРЕДСЕДниК 

Славиша КОКЕза, ср.


