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СТРАНА 63

На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени
лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“,ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Oдбор за хитна
питања ФС Србије на седници одржаној 26.6.2019. године донео је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЗА ПРВЕНСТВО ФУТСАЛ ЛИГA СРБИЈЕ ЗА
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/2020
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такмичења футсал лига, услови по којима се такмичење одвија, утврђују надлежни органи који руководе такмичењем са правима и обавезама, уређују
материјална и друга питања у вези са такмичењем као и друга питања
предвиђена Правилником о фудбалским такмичењима.
Члан 2.
Фудбалска првенства Футсал лига организују се у складу са Одлуком
о систему сталних такмичења за првенства футсал лига и надлежних органа за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије која
садржи:
-

такмичарски степен,

-

такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења,
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број клубова у одређеном такмичарском степену и такмичарским

групама,
-

начин такмичења: бод систем или куп систем,

-

начин стицања права на такмичење у одговарајућем степену такми-

чења и такмичарској групи,
-

услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у од-

ређеном степену такмичења.

Члан 3.
Извршни одбор ФС Србије руководи такмичењем у Првој и Другој футсал лиги преко комесара за такмичење коме је поверио ове послове.
Такмичење у Трећој лиги Србије („Београд“, „Војводина“, „Запад“ и
„Исток“) Извршни одбор ФС Србије поверава ФС Београда, ФС Војводине,
ФС региона Источне Србије и ФС региона Западне Србије.
РУКОВОЂЕЊЕ ТАМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД
И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК

Члан 4.
Такмичењем руководи, Комесар за такмичење у Првој и Другој футсал
лиги, коме је Извршни одбор ФС Србије поверио ове послове.

Члан 5.
Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да се старају о успеху организације утакмице.
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Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица
дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.

Члан 6.
Распоред одигравања утакмица утврђује Комесар за такмичење
најкасније 20 дана пре почетка првог (јесењег), односно другог (пролећног)
дела такмичарске године, према званичном календару Фудбалског савеза
Србије.
Такмичарски бројеви клубова одређују се жребом према Бергеровим
таблицама.
Уколико у овом такмичењу из истог места учествују два или више клубова, при одређивању такмичарских бројева, клубови који су боље пласирани у претходној такмичарској години раздвајају се тако да се обезбеди
да у истом колу један буде гост, а други домаћин.
Уколико се календаром такмичења у једном месту играју две или више
утакмица клубова Футсал лиге Србије, Комесар за такмичење може одобрити споразум заинтересованих клубова о промени места одигравања
таквих утакмица. Ова измена мора бити унета у распоред одигравања
утакмица пре почетка такмичарске године.
Приликом извлачења такмичарских бројева клубова, а у циљу коришћења и оних термина који по званичном календару ФС Србије, нису
предвиђени за првенствене утакмице, Комесар за такмичење може да
одлучи да се и такви термини користе за поједина првенствена кола.
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Члан 7.
Поједине првенствене утакмице клубова - учесника у такмичењу УЕФА
могу се, на тражење клуба - учесника померити за раније, односно касније,
о чему одлуку доноси Комесар за такмичење.

Члан 8.
Извршни одбор ФС Србије је дужан да током првенства, а према указаној потреби, на захтев клубова или на предлог Комесара за такмичење,
разматра питања развоја и регуларности првенства и да предузима хитне
и енергичне мере.
У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, Комесар за
такмичење може да донесе одлуку да се једно или више првенствених
кола игра истог дана и да почне у исто време.
На основу одлуке из става 2. овог члана, друго полувреме утакмице
мора такође да почне у исто време.

Члан 9.
Ако је првенствена утакмица морала бити одложена или прекинута из
оправданих разлога који се нису могли отклонити (невреме, магла, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес и сл.) о чему одлучује судија
утакмице, Комесар за такмичење одлучиће да ли ће се играти нова, или
ће се прекинута утакмица регистровати постигнутим резултатом до прекида утакмице.
Комесар за такмичење одлучиће да се игра нова утакмица уколико је
до прекида дошло пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру.
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Члан 10.
Ако клуб даје два или више играча у репрезентацији Србије ради одигравања утакмице, онда се на његов захтев мора изменити распоред одигравања првенствених утакмица.
Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица,
донети одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих разлога који су наступили без кривице клубова учесника (велико невреме,
епидемије, саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице,
друштвених немира већих размера на територији клубова учесника, немогућност да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица или из других изненадних непредвиђених околности
(заузетост сале у месту одигравања утакмице).
Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип и сл), а
не због спортских повреда играча, то се може учинити уколико су болесна
најмање 4 стандардна играча. Када Комесар за такмичење добије писмени захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплетном
медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза,
мишљење за опоровак тј. дужину боловања и сл.), пре доношења одлуке
затражиће предлог и мишљење од Медицинске комисије ФС Србије по
захтеву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања
мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл.
Када се утакмица одлаже због друштвених немира већих размера на
територији клубова учесника или немогућности да се спроведу прописане
мере безбедности за одигравање првенствених утакмица, Комесар за
такмичење доноси одлуку на предлог Комесара за безбедност ФС Србије,
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односно на основу захтева клубова учесника, а уз сагласност Комесара за
безбедност ФС Србије. Из ових разлога једном клубу могу се одложити
највише 2 (две) првенствене утакмице у току једног дела првенства (јесењег и пролећног). Када из ових разлога не постоје услови за одигравање
првенствене утакмице у седишту клуба домаћина, а тај клуб је већ искористио поменути бонус од две одложене утакмице у једном делу првенства, Комесар за такмичење ће по службеној дужности или на предлог
Комесара за безбедност донети одлуку да се првенствена утакмица одигра на терену по избору клуба домаћина, под условом да овај клуб обезбеди све прописане услове за одржавање првенствених утакмица на том
терену.
О промени места одигравања утакмице, клубови морају бити обавештени најкасније 72 часа пре одигравања утакмице.
Када оцени да за то постоје оправдани разлози, Комесар за такмичење, на предлог једног од клубова учесника, а уз сагласност другог клуба
учесника, може донети одлуку да клубови учесници утакмице замене улоге клуба домаћина у одговарајућем делу првенства.
На захтев клуба учесника међународних турнира, може се одложити
утакмица једног кола, уз претходну сагласност другог клуба, с тим, што се
одложена утакмица мора одиграти у првом слободном термину.
Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, Комесар за такмичење ће донети одлуку да се она одигра у првом слободном термину, под
условом да сваки клуб има најмање два слободна дана између одигравања две утакмице. Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се
одиграти најкасније пре првог кола које се игра на пролеће, а одложене
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утакмице пролећног дела првенства пре одигравања последњег кола које
се на основу одлуке надлежног органа обавезно игра у исто време.

Члан 11.
Сваки клуб - учесник у овом такмичењу дужан је да утакмицу игра са
својим најбољим тимом, осим повређених и кажњених играча.

Члан 12.
Приликом одигравања утакмице, овог такмичења, преставници клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид фудбалске легитимације
играча који тога дана наступају на утакмици.

Члан 13.
(1) Клуб домаћин обавезан је:
-

да за сваку утакмицу писмено обавештење надлежном органу

МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре одигравања
утакмице,
-

одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о при-

мљеном писменом обавештењу, домаћи клуб предаје делегату, пре почетка утакмице, која се уз записник доставља надлежном органу, а уколико
домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одобрење за одигравање
утакмице, делегат неће дозволити да се утакмица одигра.
-

да одреди најмање пет редара, који ће бити обележени одгова-

рајућим маркерима, ради одржавања реда, како за време одигравања
утакмице, тако пре и после заршетка утакмице,
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списак редара, клуб – домаћин предаје делегату који га прилаже уз

свој извештај надлежном органу.
-

да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и дежурно

санитетско или друго возило, погодно за транспорт повређеног играча (лица), регистарски број дежурног возила, са презименом и именом лекара и
возача доставља се делегату утакмице (на образцу 3), Уколико делегат
утакмице констатује да кола за хитне лекарске интервенције нису код сале
до почетка утакмице, та утакмица се неће одиграти, а све последице због
неодигравања утакмице сноси клуб-домаћин
-

да не дозволи да у службеним просторијама и рестрективном прос-

тору буду лица која на то немају право,
Клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање
образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се записник
укуца у компјутер за утакмице Прве Футсал лиге Србије односно, попуни у
компјутер или писаћом машином, за утакмице Друге Футсал лиге Србије,
као и да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица.

Члан 14.
Клуб - домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за време
одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице,
одговарајућим превозним средством.
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ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА
И ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ

Члан 15.
(1) Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује надлежни орган.
(2) Распоред и сатница утакмица, утврђен по одредбама овог члана,
може се изменити само из разлога више силе и најкасније 3 дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити оба клуба, судије и делегата утакмице.
(3) При одређивању времена почетка утакмице футсал лиге клубови
морају водити рачуна да се утакмице редовног кола играју у периоду од
петка до понедељка. Утакмице се играју петком и понедељком не пре
18,00 часова и не после 21,00 часа, суботом и недељом се утакмице могу
играти од 16,00 до 21,00 часа, изузетно уз обострану сагласност клубова
утакмица се може одиграти у другом временском термину. Када се утакмице Футсал купа Србије играју средом, клубовима који играју куп, првенствене утакмица се морају заказати суботом и недељом од 16,00 до 21,00
часа, утакмица не може бити заказана у понедељак (коло пре Купа) и петак (коло после Купа).
ПРАВО НАСТУПА
Члан 16.
Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навршили 17 година живота и који су стекли право наступа на првенственим
утакмицама.
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На првенственим утакмицама могу наступати и играчи са навршених
16 година живота морају имати одобрење специјалне лекарске комисије
да могу наступати за први тим. Ово право мора бити потврђено у легитимацији играча издатој од стране надлежног органа за регистрацију.
На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због
добијених јавних опомена.
Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због добијене 4 (четири) јавне опомене, играч издржава на првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 опомене и паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваке наредне парне опомене.
За све аутоматске казне по основу опомена играч нема право избора
у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној утакмици.
Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску годину.
Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен
због добијања друге јавне опомене, играч се дисциплински кажњава због
искључења, а јавне опомене се не евидентирају.

Члан 17.
Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају имати
уредан лекарски преглед и бити оглашени за способне.
Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4
(четири) месеца за играче млађе од 17 година. Лекарски преглед мора
бити унесен у легитимацију играча. Изузетно, извршени лекарски преглед
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играча може да се докаже и потврдом која је издата на основу званичног
регистра о извршеном лекарском прегледу.
Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекарски преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара
забрањено играње, или се налази на боловању, као и играч коме лекарски
преглед није убележен у легитимацију, а делегату утакмице није стављена
на увид званична потврда о извршеном лекарском прегледу, не може
наступати на јавној утакмици и делегат утакмице таквом играчу забранити
наступ сагласно члану 46. Правилника о фудбалским такмичењима.
ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ

Члан 18.
За сваку првенствену утакмицу Комесар за такмичење одређује делегата који заступа руководство, има врховни надзор на утакмици, оцењује
укупну организацију утакмице и рад свих службених лица.
Делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини одмах
по завршеној утакмици у присуству овлашћених представника клубова.
Записник утакмице и свој извештај у једном примерку делегат доставља Комесару за такмичење у року од 24 часова након одигране утакмице.
Уколико је потребно, Комесар за такмичење може да затражи посебно
писмене извештаје службених лица.
Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити
судија утакмице.

СТРАНА 74

ФУДБАЛ, 26.06.2019.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9

СУДИЈЕ

Члан 19.
За сваку првенствену утакмицу судије одређује Комесар за суђење ФС
Србије. То своје право Комесар за суђење може пренети на свог заменика.
Комесар за суђење, као и његовог заменика, бира Извршни одбор ФС Србије.

Члан 20.
Судија је обавезан да дође на место за одигравње утакмице 1 час пре
почетка утакмице и успостави контакт са делегатом утакмице и другим
службеним лицима на утакмици (службена лица на утакмицу, уколико је то
могуће, долазе једним превозом).
Заједно са делегатом и другим службеним лицима врши преглед просторија, терена за игру, опреме играча и у случају евентуалних примедби
захтева да се исте отклоне до почетка утакмице.
Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје примедбе и да записник овери својим потписом.
Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о опоменутим и искљученим играчима.
Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву против
играча, функционера, стручних и техничких руководилаца за прекршаје
извршене пре, за време и после утакмице.
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Представник клуба је обавезан да обезбеди да одмах по завршетку
утакмице удаљени играч, тренер или друго службено лице дођу до делегата ради давања изјаве.

Члан 21.
Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан
за игру.
Клуб-домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде
подобан за одигравање утакмице.
Преглед сале мора да буде извршен у присуству судије, делегата утакмице, капитена оба заинтересована клуба и то у време које је службено
одређено за почетак утакмице.
Да ли је терен погодан за игру одлучује једино судија који је одређен
да води утакмицу.
Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету
Одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу у року од 24 часа уз претходно телеграфско обавештење.

Члан 22.
За време одигравања првенствених утакмица у игралишту, поред терена у заштитним кабинама могу се налазити следећа службена лица:
а) представник клуба са лиценцом ФС Србије;
б) тренер са лиценцом ФС Србије;
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в) помоћни тренер са лиценцом ФС Србије;
г) резервни играчи у спортској опреми и маркерима - највише 9 (девет);
д) физиотерапеут са лиценцом ФС Србије;
ђ) лекар клуба са лиценцом ФС Србије.

Члан 23.
Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листи
судија за суђење утакмица Футсал лиге Србије.
Ако први судија који је одређен да води утакмицу на дође на терен у
одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити други судија.
Уколико на утакмицу не дођу ни први судија, ни други судија, ни трећи
судија клубови ће се писмено споразумети да утакмицу води један од присутних судија прве категорије. У случају да клубови не постигну споразум,
делегат утакмице ће одлучити ко ће од присутних судија прве категорије
водити утакмицу, што се записнички констатује.
Споразум о избору судије мора да буде писмено утврђен пре почетка
утакмице.
Записник о споразуму потписују представници клубова и делегат. Овај
записник се прикључује записнику утакмице.
Ако се клубови нису споразумели о избору судије, па је судију одредио
делегат, то се мора констатовати у записник.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9

ФУДБАЛ, 26.06.2019.

СТРАНА 77

Ако на утакмицу дође први судија а не дође други судија, или трећи
судија, први судија ће одлучити о избору другог судије и трећег судије.
Ако на утакмицу не дође ни први судија, ни други судија, ни трећи судија ни делегат, а клубови не постигну писмени споразум о избору судија,
то се записнички констатује и таква утакмица неће се одиграти.
ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 24.
Суспендован клуб, не може наступити на јавној утакмици све док траје
суспензија.
Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспорних
обавеза насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног
такмичења, регистроваће се са 5:0 (пар форфе) у корист противника.
Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне одлуке, клуб је дужан да одигра утакмице према распореду такмичарског органа.
ЖАЛБЕ

Члан 25.
Жалбе на утакмице подносе се Комесару за такмичење, који их решава у првом степену.
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Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од
дана одигравања утакмице, са образложењем у два примерка, доказом о
уплаћеној такси, и свим потребним доказима.
Жалбе на утакмице последња два кола првенства достављају се у
скраћеном року од 24 часа од дана одигравања утакмице.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 26.
Износ таксе на жалбу утврђује Извршни одбор ФС Србије.
Свака измена такси биће објављена у Службеном гласнику ФС Србије
„Фудбал“.

Члан 27.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране жалбе неће се узимати у поступак, већ ће бити одбачене, а
утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.
При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум поштанског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непосредној предаји жалбе.

Члан 28.
Одлуке по поднетим жалбама доносе се најкасније у року до 15 дана
од дана пријема жалбе, односно 1 дан за скраћени поступак.
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Члан 29.
Жалба на одлуку Комесара за такмичење подноси се Комисији за
жалбе ФС Србије којој је Извршни одбор ФС Србије поверио ове послове
(у даљем тексту: другостепени такмичарски орган).
Рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.
У изузетним случајевима (такмичење, два последња кола и сл.) рок за
подношење жалбе је 24 (двадесетичетири) часа. Жалба се подноси преко
Комесара за такмичење чија се одлука жалбом побија.
Против одлуке другостепеног такмичарског органа нема места жалби.
Ако другостепени такмичарски орган не поступи у смислу ст. 3. овог
члана, сматра се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да
поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима.
По поднетом захтеву за заштиту Правилника одлучује Извршни одбор
ФС Србије.
Рок за подношење предлога је 15, односно 8 дана, за скраћени поступак, по истеку рока за доношење одлуке по жалби.
Евентуални трошкови жалбеног поступка падају на терет оног клуба
који је те трошкове проузроковао.
РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ

Члан 30.
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију утакмице по службеној дужности са 5:0 (пар-форфе), утакмица се
региструје постигнутим резултатом.
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Одигране утакмице региструје Комесар за такмичење, по правилу,
најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог одигравања.
У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију
утакмице продружава се до доношења одлуке по жалби, односно до извршења те одлуке. Једном регистрована утакмица не може бити поништена
од стране Комесара за такмичење, ако је одлука постала правоснажна или
је у другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку по чл.
од 67. до 71. Правилника о фудбалским такмичењима.
ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 31.
О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи,
функционери, судије, стручни и технички руководиоци у овом такмичењу,
одлучује Дисциплинска комисија ФС Србије којој је Извршни одбор ФС
Србије поверио те послове.
УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ

Члан 32.
Тим који победи на утакмици осваја 3 (три) бода, а у случају нерешеног
резултата оба тима освајају по 1 (један) бод.
За свако стално такмичење које се одиграва по бод систему води се
табела. Табела садржи: имена тимова који се такмиче, број одиграних,
добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број датих и примљених
голова и број освојених бодова.
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Пласман на табели утврђује се збиром освојених бодова у првом делу
такмичења и освојених бодова у другом делу.
Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и
примљених голова. У случају да је ова разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова
одлучује резултат међусобних сусрета.
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или обезбеђује
учешће у неком међународном такмичењу, као и о месту које одлучује о
прелазу у виши или нижи степен такмичења, у случају истог броја освојених бодова два или више тимова пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним
сисретима односних тимова у првенству.
Пласман на додатној - помоћној табели, утврђује се збиром освојених
бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број постигнутих голова у гостима (када је у питању табела од два клуба), односно већи
број постигнутих голова (када је у питању табела од 3 или више клубова).
Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, примениће се додатни критеријум:
-

укупна боља гол разлика,

-

укупно више постигнутих голова

-

више постигнутих голова у гостима,

-

бољи остварени скор са првопласираним клубом.

СТРАНА 82

ФУДБАЛ, 26.06.2019.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9

Ако се и на тај начин не може утврдити пласман одлучује жреб.
НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ

Члан 33.
(1) Оба тима у Протоколу морају да имају пријављених најмање седам
играча. Тим који у протоколу нема најмање седан играча биће предат Дисциплинској комисији.
(2) Ако један тим за време игре остане са мање од 3 играча, судија је
дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5
минута наступи са минималним бројем играча дужан је да прекине утакмицу
(3) У случају прекида утакмице због мање играча од 3 утакмица се региструје службеним резултатом 5:0 (пар-форфе) у корист противника,
уколико овај до прекида није постигао бољи резултат.
ПОПУЊАВАЊЕ ЛИГА

Члан 34.
Уколико се пре почетка такмичења из било којих разлога укаже слободно место у Првој или Другој Футсал лиги Србије то место попуниће
најбоље пласирани клуб који би испао из Прве или друге Футсал лиге
Србије, с тим што последње - пласирани клуб без обзира на број слободних места увек испада.
Одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у Првој Футсал
лиги Србије доноси Извршни одбор ФС Србије.
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УЧЕШЋЕ КЛУБОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 35.
Првопласирани клуб Првој Футсал лиги Србије, као првак Србије у
фудбалу, учествује у УЕФА футсал Купу.
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 36.
Првенство Футсал лиге Србије одвија се у складу са Календаром
такмичења. Календар такмичења доноси Извршни одбор ФС Србије на
предлог Комисије за футсал, а распоред одигравања утакмица утврђује
Конференција клубова Футсал лиге. У интересу регуларности такмичења,
у завршном делу у последњем колу првенства утакмице се одигравају истог дана у исто време
ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.
Приходе са првенствених утакмица Футсал лиге Србије убирају клубови-домаћини.

Члан 38.
У случају одигравања нове првенствене утакмице, укупан приход са те
утакмице, по одбитку свих службених расхода и трошкова гостујуће екипе,
судија и делегата дели се на једнаке делове.
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Уколико се из прихода са нове првенствене утакмице не могу подмирити укупни службени расходи и трошкови из претходног става, клубови
заједнички сносе дефицит.

Члан 39.
На свим првенственим утакмицама Футсал лиге Србије продају се
улазнице које самостално штампају клубови према својим потребама.

Члан 40.
Свака првенствена утакмица Футсал лиге Србије игра се, по правилу,
посебно.
Ако се догоди да истог дана у једном месту треба да се одиграју две
првенствене утакмице, клубови играју одвојено, а могу да се споразумеју
о заједничком програму ових утакмица, с тим да то мора да се унесе у
коначан распоред одигравања утакмица који се утврђује на 20 дана пре
почетка такмичарског дела.
Ако у једном месту постоји само један терен, а клубови не постигну
споразум о одигравању утакмица и начину поделе прихода, у том случају
одлуку ће донети Комесар за такмичење Футсал лиге Србије.

Члан 41.
Све првенствене утакмице Футсал лиге Србије подлежу обавезном
плаћању следећих трошкова:
а) судијама - путне трошкове и надокнаду трошкова суђења коју одређује Извршни одбор ФС Србије.
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б) делегату утакмице, специјалном контролору за безбедност путне
трошкове и надокнаду трошкова коју одређује Извршни одбор ФС Србије.

Члан 42.
Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама, делегату и
специјалном контролору за безбедност) исплати у целини путне трошкове,
и накнаду за обављање дужности, у висини коју утврђује надлежни орган
ФС Србије непосредно по завршетку утакмице.
Уколико клуб не поступи по одредбама из предходног става или исте
исплати у недовољном – непотпуном износу, дужан је да у року од 72 сата
неисплаћени износ уплати на текући рачун службених лица
Клуб који не испуни обавезу биће предат по члану 90. ДПФСС Дисциплинској комисији Фудбалског савеза Србије.
ТВ ПРЕНОСИ

Члан 43.
Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се директно
(непосредно) преносити путем телевизије на основу уговора ФС Србије и
телевизије и путем интернета.
Ако у месту има више од два клуба Футсал лиге Србије, па се једна
утакмица игра дан раније или један дан касније од редовног кола, а тога
дана се игра утакмица која се телевизијски преноси.
Телевизијски пренос утакмица од посебног такмичарског значаја може се реализовати само на основу споразума клуба-домаћина и телевизије, као и посебног одобрења Комесара за такмичење.
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Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се у дане
одигравања редовног првенственог кола, магнетоскопски приказивати као
репортаже на телевизији.
Домаћин првенствене утакмице мора утакмицу да снима, уколико Комесар за такмичење затражи клуб домаћин је дужан да проследи снимак.
Клуб који не испуни обавезу биће предат по члану 90. ДПФСС Дисциплинској комисији Фудбалског савеза Србије.
ПРИЗНАЊА

Члан 44.
Победник плеј офа, као првак Србије у фудбалу, осваја пехар Фудбалског савеза Србије, на коме се урезује година освајања првенства.
Фудбалски савез Србије додељује 25 златних медаља прваку Прве
футсал лиге Србије.
Пехар се предаје на утакмици по избору клуба, након усвајања званичне табеле првенства. Изузетно, пехар се може предати и клубу - прваку
чији је пласман известан и пре усвајања коначне табеле.
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ

Члан 45.
Сваки клуб који учествује у првенству Футсал лиге Србије у фудбалу
мора да испуњава следеће услове:
1. Да утакмице одиграва у сали која мора имати:
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а) трибине у складу са прописима
б) терен одвојен од трибина
в) најмање две свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за судије;
г) купатило са топлом водом и све остале потребне санитарнотехничке уређаје;
д) заштитне кабине за резервне играче и стручна руководства клубова, као и одвојену заштитну кабину за делегата утакмице, које се постављају на уздужној страни терена и прописно удаљене од терена, као и
обележен „технички простор“ у складу са прописима ФИФА, УЕФА и ФС
Србије
ђ) посебну просторију за сачињавање записника о утакмици.
Клуб мора да испуњава све услове из Правилника ФС Србије о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама и Одлуке ФС Србије
које се обавезно примењују уз Правила фудбалске игре.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.
Првенствене утакмице клубова Футсал лиге Србије могу се играти на
теренима који у свему одговарају Правилима футсал игре.
Свака првенствена утакмица Футсал лиге Србије обавезно се игра са
лоптом, која у свему мора да одговара прописима Правила футсал игре.
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За коришћење тајм - аута клубови морају имати прописани картон добијен од стране ФС Србије.

Члан 47.
Гостујући тим је дужан да поштује боју дреса клуба - домаћина коју
овај мора да пријави такмичарском органу.
Клуб-домаћин у тој пријављеној боји дресова наступа на утакмици.
Голман носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и
судије.
Пријављене боје дресова клубова чине саставни део ових Пропозиција, а пријава се врши најкасније на 20 дана пре почетка такмичења.
Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају да
имају на задњој страни својих дресова бројеве видљиве боје - контрастне
у односу на боју дреса прописане величине и доњем делу гаћица. Бројеви
на дресовима и гаћицама морају се слагати са бројевима у записнику утакмице.
Клубови - учесници такмичења чија се утакмица директно преноси
путем телевизије, дужни су да се повинују захтевима телевизије у погледу
избора боје дресова због квалитета слике у преносу.
Клуб-домаћин је дужан да за фоторепортере обезбеди видљиве бројеве црне боје на жутом платну из два дела, које ови обавезно носе са
предње и задње стране преко одела за време утакмице.
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Члан 48.
За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о одиграној утакмици према обрасцу који утврђује ФС Србије.
Делегат, судија и овлашћени представници клубова обавезно се старају о правилном уношењу података у записник утакмице, који су дужни да
потпишу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и осталих прописа
Фудбалског савеза Србије.

Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.

