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На основу члана 58. Статута Фудбалског савеза Поморавског округа и члана 9. Правилника о
фудбалским такмичењима ФСС Србије, Извршни одбор ФСПО на својој редовној седници
одржаној 05.08.2013. године, донео је:
ПРОПОЗИЦИЈЕ
ФУДБАЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА КЛУБОВА ОКРУЖНЕ И МЕЂУОПШТИНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење фудбалских такмичења
из надлежности ФСПО.
(2) Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствене утакмице
фудбалских такмичења: распоред утакмица; одлагање утакмица; игралишта; организација
утакмица; право наступа и утврђивање идентитета играча; делегати; судије; забрана одигравања
утакмице на одређеном игралишту; дисциплински прекршаји; регистровање утакмица
суспендованих клубова; жалбе; регистровање утакмица; утврђивање пласмана; најмањи број
играча и замена; лекарски прегледи; дресови (боје и бројеви); наступ са најбољим тимом;
предавање утакмица без борбе; финансијске одредбе; службени билтен; обнављање лига;
минимум услова за стручно - педагошки рад; награде; ревије и селекције и информисање.
Члан 2.
(1) На територији ФСПО формирају се једна Окружна и једна Међуопштинска фудбалска лига.
(2) Окружна фудбалска лига броји 16 фудбалских клубова и формира се од фудбалских клубова
са територије Фудбалских савеза општина: Јагодина, Ћуприја, Параћин, Деспотовац, Свилајнац и
Рековац.
(3) На територји Фудбалског савеза Поморавског округа од такмичарске 2013/2014.године
формира се Међуопштинска фудбалска лига од 24 фудбалска клуба подељених у две
равноправне групе са по 12 клубова и то:
- Група,,ЈУГ“ коју чине фудбалски клубови Фудбалских савеза општина Параћин, Ћуприја и
Деспотовац, и
- Група,,СЕВЕР“ коју чине фудбалски клубови Фудбалског савеза града Јагодина и Фудбалских
савеза општина Рековац и Свилајнац.
(4) Међуопштинска фудбалска лига Група ,,Југ“ ће се формирати од фудбалских клубова који
испадају из Окружне фудбалске лиге на крају такмичарске 2012/2013.године са територије
Фудбалских савеза општина Параћин, Ћуприја и Деспотовац затим од фубалских клубова
Међуопштинске фудбалске лиге који су то право стекли из такмичења у Међуопштинској
фудбалској лиги у такмичарској 2012/2013.години са територије Фудбалских савеза општина
Параћин, Ћуприја и Деспотовац, два фудбалска клуба који су освојили прво и друго место у Првој
општинској фудбалској лиги ФС Параћин и првака општинских фудбалских лига Фудбалских
савеза општина Ћуприја и Деспотовац.
(5) Међуопштинска фудбалска лига Група ,,Север“ ће се формирати од фудбалских клубова који
испадају из Окружне фудбалске лиге на крају такмичарске 2012/2013.године са територије
Фудбалског савеза града Јагодина и Фудбалских савеза општина Рековац и Свилајнац затим од
фудбалских клубова Међуопштинске фудбалске лиге који су то право стекли из такмичења у
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Међуопштинској фудбалској лиги у такмичарској 2012/2013.години са територије Фудбалског
савеза града Јагодина и Фудбалских савеза општина Рековац и Свилајнац, два фудбалска клуба
који су освојили прво и друго место у Првој градској фудбалској лиги ФС града Јагодина и првака
општинских фудбалских лига Фудбалских савеза општина Рековац и Свилајнац.
(6) Од такмичарске 2013/2014. године уколико се укажу слободна места у групама Међуопштинске
фудбалске лиге, после оваквог начина попуне, попуна ће се извшити на следећи начин:
- У групу ,,Југ“ улазе фудбалски клубови из Прве општинске фудбалске лиге Фудбалског савеза
општине Параћин на основу редоследа који су остварили у тој лиги.
- У групу ,,Север“ улазе фудбалски клубови из Прве градске фудбалске лиге Фудбалског савеза
града Јагодине на основу редоследа који су остварили у тој лиги.
Члан 3.
(1) Такмичењем у овим лигама руководи Извршни одбор Фудбалског савеза Поморавског округа,
са седиштем у Јагодини, улица Лоле Рибара број 1, а преко органа које именује за сваку
такмичарску годину.
(2) Комесар за суђење сваке лиге одређује судије за утакмице у складу са Правилником о судијама
и суђењу.
(3) Комесар за такмичење сваке лиге је орган за доношење одлука везаних за такмичење у првом
степену и одређује делегате за утакмице.
(4) Дисциплински судија ФСПО је надлежан за примену Дисциплинског правилника ФС Србије за
лиге из надлежности ФСПО.
Члан 4.
(1) Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да се
старају о успеху организације утакмице.
(2) Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица дужна су да пруже сву
неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.
Члан 5.
(1) Такмичење у Окружној и Међшуопштинској фудбалској лиги се организује и спроводи по
двоструком бод систему у два дела (јесен и пролеће).
(2) Сваки клуб игра са осталим клубовима по две утакмице, једну као домаћин а другу као гост
према утврђеном Календару и распореду такмичења ФСПО.
.
2. РАСПОРЕД УТАКМИЦА
Члан 6.
(1) Распоред утакмица утврђује надлежни орган ФСПО најкасније 15 дана пре почетка јесењег,
односно пролећног дела такмичења, водећи рачуна о Календару такмичења Извршног одбора
ФСПО.
(2) Распоред утакмица се одређује жребом на Конференцији клубова која се мора одржати 15
дана пре почетка првенства.
(3) Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачуна о клубовима из истог места, о
клубовим који користе исто игралиште, односно клубовима са суседних игралишта, како би се
приликом жребања извршио такав распоред (дириговани жреб) ових клубова, да би се избегло да
ови клубови у истом колу буду домаћини.
Члан 7.
(1) Утакмице Окружне лиге играју се само као дневне и то суботом и недељом.
(2) Утакмице Међуопштинске лиге играју се само као дневне и то суботом и недељом.
(3) Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и неким другим радним даном, али
пре следећег кола првенства, с тим да писмени споразум доставе Органу за такмичење, ради
сагласности, најкасније осам дана пре одигравања утакмице.
(4) Споразум за други дан неће се прихватити за утакмице последња два кола првенства.
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Члан 8.
(1) У интересу регуларности такмичења, у завршном делу, последња два кола првенства,
утакмице се одигравају истог дана и у исто време (као и други део утакмице).
(2) Извршни одбор ФСПО може својом одлуком одредити да, се у смислу претходног става и више
кола играју у исто време и истог дана.
(3) Изузетно, уз сагласност оба клуба, Орган за такмичење може дати одобрење да се поједине
утакмице последњег кола играју у раније утврђено време, под условом да исход тих утакмица ни
теоретски не може утицати на пласман других клубова.
(4) Извршни одбор ФСПО дужан је да током првенства, а према указаној потреби, на захтев
клубова или на предлог Органа за такмичење, разматра питања развоја, регуларности и тока
првенства и да предузима хитне и енергичне мере.
3. ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 9.
(1) Одлагање утакмица може одобрити једино Орган за такмичење одређене лиге.
длагање утакмица може одобрити једино Орган за такмичење одређене лиге.
(2) Када се утакмица одлаже због друштвених немира већих размера на територији учесника или
немогућност да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица,
Орган за такмичење ће на основу захтева клубова учесника, донети одлуку да се утакмица
одложи.
(3) Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје три или више играча у селекцију коју саставља
ФСПО, тада се на захтев клуба, утакмица мора одложити.
(4) Писмени или телеграфски захтев за одлагање утакмица мора се доставити Органу за
такмичење најкасније 7 дана пре предвиђеног термина одигравања утакмице чије се одлагање
тражи. О одлагању утакмица клубови морају бити обавештени писмено или телеграфски 72 часа
пре часа утврђеног за почетак утакмице, која се одлаже.
(5) Уколико постоји сагласност заинтересованих клубова Орган за такмичење може донети одлуку
да се одређена утакмица редовног кола одигра раније или најкасније пре следећег кола, под
условом да промена термина не иде на штету других заинтересованих клубова, нити даје
такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на остале клубове.
(6) Писмени споразум мора се доставити Органу за такмичење 7 дана пре него што је Календаром
такмичења утврђен распоред утакмица одговарајућег кола.
(7) У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилником о фудбалским
такмичењима ФС Србије, Орган за такмичење најкасније 48 часова пре одигравања утакмице може
донети одлуку о одлагању утакмице. Ова одложена утакмица по правилу мора се одиграти радним
даном пре наредног кола.
(8) Уколико се не постигне сагласност, а реч је о спровођењу програма поводом значајних јубилеја
клуба, или учествовања клуба на значајним турнирима у земљи или иностранству, Орган за
такмичење може поступити на исти начин као у првом ставу овог члана,под условом да је
образложени писмени захтев са документацијом (програм такмичења, преписка и друго)
достављен Органу за такмичење најкасније 15 дана пре него што је Календаром такмичења
утврђен распоред утакмице чије се одлагање тражи.
(9) Трошкови промене распореда утакмице падају на терет подносиоца захтева.
Члан 10.
(1) Уколико се утакмица не одигра због неподобности игралишта, недоласка судија или разлога
више силе, клубови су дужни да, непосредно на самом терену, саставе писмени споразум о новом
термину и игралишту, па тај споразум доставе Органу за такмичење најкасније до 16 часова
наредног дана.
(2) На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица прекине из разлога више силе,
пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, тј. најмање 72 минута.
(3) Ако се споразум не постигне, клубови су дужни да у истом року писмено доставе своје предлоге
за одређивање новог термина.
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(4) Овако одложена утакмица по правилу, одиграће се једног радног дана пре наредног кола,
уколико у међувремену нема слободног термина онда се игра у дане државног празника или
недеље.
(5) Уколико клубови, у овом року, не доставе писмени споразум или своје предлоге, Орган за
такмичење ће одредити распоред утакмице по одредбама претходног става.
(6) О споровима у вези накнаде трошкова због одлагања утакмице одлучује Орган за такмичење
односне лиге.
(7) Образложени захтев за решавање спора подноси се у два примерка, најкасније 15 дана, од
дана када је требало да се одигра утакмица.
4. ИГРАЛИШТА
Члан 11.
(1) Сви клубови морају имати сопствено или уговором обезбеђено игралиште за сваку такмичарску
годину.
(2) Свако игралиште мора бити регистровано за одигравање утакмица са назнаком категорије
утакмица које се могу играти.
(3) Регистрацију и категоризацију игралишта врши Комисија за преглед и пријем игралишта и
објеката Извршног одбора ФСПО.
Члан 12.
(1) Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан за игру.
(2) Клуб - домаћин је обавезан да терен за игру припреми и обележи по прописима тако да буде
подобан за одигравање утакмице.
(3) Клуб - домаћин је обавезан да у зимским условима поступи сагласно Правилима фудбалске
игре у погледу припрема терена за игру.
(4) Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије и капитена оба клуба и у време
службено предвиђено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може да буде извршен и раније, али
истог дана и под условом да буде обављен у присуству судије и капитена оба клуба.
(5)Да ли је терен подобан за игру због невремена или других утицаја који спадају у вишу силу
одлучује једино судија одређен да суди утакмицу.
(6)Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету одлуку о неподобности
терена и да записник доставе Органу за такмичење у року од 24 сати уз претходно обавештење
телефоном или телеграмом.
5. ПОЧЕТАК УТАКМИЦЕ
Члан 13.
(1) Сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује Орган за такмичење Окружне или
Међуопштинске лиге на 10 до 15 дана пре одигравања утакмица, водећи рачуна о жељама и
могућностима клубова.
(2) Сатница утакмице може се изменити само из разлога више силе најкасније 5 дана пре
утакмице (понедељак до 12 часова за утакмице које се играју следећег викенда) и о томе на терет
клуба који врши измену, телеграмом обавести оба клуба, судије и делегата утакмице.
(3) Када се у земљи играју или се директно преносе преко телевизије значајне међудржавне
утакмице (Куп нације Европе, квалификације за светско првенство и слично) распоред утакмица се
може ускладити тако да се играчима клубова омогући посматрање ових утакмица.
6. ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 14.
(1) Орагнизацију утакмица спроводе домаћи клубови.
(2) Као домаћи клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у распореду утакмице.
(3) Клуб домаћин обавезан је:
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- да сваку утакмицу писмено пријави надлежном органу МУП - а у року који одреди тај орган, а
најкасније 3 дана пре одигравања утакмице и истовремено тражи потребан број дежурних
полицајаца,
- Одобрење МУП- а за организовање утакмице или потврду о примљеној писменој пријави,домаћи
клуб предаје делегату пре почетка утакмице која се уз записник доставља Органу за такмичење.
- Уколико фудбалска утакмица није пријављена надлежној полицијској управи, утакмица се неће
играти.
- Да одреди најмање 10 редара, који ће бити обележени одговарајућим тракама око руке или
маркерима ради одржавања реда, како за време одигравања утакмице тако, пре и по завршетку
утакмице, а који ће се за време утакмице налазити ван ограђеног дела терена,
- Списак редара, клуб - домаћин предаје делегату, који га прилаже уз свој извештај.
- да одреди Комесара за безбедност и главног дежурног, који су одговорни за целокупну
организацију утакмице и у обавези су да омогуће делегату вршење дужности;
- да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба, других службених лица и публике
како пре, тако за време утакмице и после ње,
- да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани продају алкохолних пића и
безалкохолних пића у стакленој амбалажи. Дозвољена је употреба амбалаже од папира или
пластике.
Продаја освежавајућих и других пића у стакленој амбалажи може се вршити само у угоститељским
објектима, уколико постоје на игралишту.
- да у присуству делегата или судија (уколико нема делегата) и представника клубова омогући
састављање записника о утакмици најкасније 15 минута пре њеног почетка. Записник се саставља
у 4 примерка, с тим што се имена свих играча - оних који наступају и оних који су предвиђени као
заменици неизоставно морају уписати пре почетка, а остали подаци непосредно по завршетку
утакмице,
- да обезбеди да се записник обавезно куца на писаћој машини или рачунару, два примерка
достави делегату а по један примерак записника је за домаћи односно гостујући клуб,
- да обезбеди довољан број сакупљача лопти, обучених у спортску опрему, која се разликује по
боји од опреме играча који играју и судија,
- да обезбеди да у службеним просторијама буду само овлашћена лица,
- да обезбеди најмање две фудбалске лопте одговарајућег квалитета;
- да делегату утакмице обезбеди амблем (ознаку) делегата;
- да обезбеди несметан одлазак гостујућег клуба и службених лица како са игралишта, тако и
места одигравања утакмице;
- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту и обезбеди дежурно санитетско возило или
друго одговарајуће возило погодно за транспорт повређеног лица. Уколико возило није обезбеђено
делегат неће дозволити да почне утакмица, а све последице неодигравања утакмица сносиће клуб
домаћин.
Члан 15.
(1) На свим утакмицама у одређеном делу ограђеног игралишта могу се налазити следећа лица:
а) тренер и помоћник тренера обучени у спортској опреми са ознаком ФС Србије,
б) Највише 7 заменика играча уписаних у записник утакмице, обучених у спортској опреми,
в) Лекар са одговарајућом траком и ознаком ФСПО,
г) Физиотерапеут са одговарајућом траком и амблемом ФСПО,
д) Председник или овлашћени представник клуба са ознаком ФСПО,
ђ) Делегат утакмице са ознаком ФСПО,
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е) Дечаци за сакупљање лопти у спортској опреми,
ж) Фоторепортери обележени маркерима на одређеном делу терена иза вратију,
з) Комесар за безбедност или главни дежурни,
и) Припадници органа јавне безбедности.
Припадници органа јавне безбедности, искључиво у униформи, могу се налазити око терена за
игру и предузимати мере у складу са потребама и правилима своје службе.
Члан 16.
(1) Уколико неко од лица наведених у претходном члану нема одговарајућу опрему - обележја,
делегат утакмице захтеваће, преко главног дежурног да такво лице одстрани из ограђеног дела
игралишта.
(2) Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да почне.
Члан 17.
(1) Клуб - домаћин је дужан да гостујућем клубу обезбеди сигуран и пријатан боравак у месту
одигравања утакмице, да се стара о дочеку и испраћају гостујуће екипе као и да јој обезбеди све
услове за несметано снимање утакмице.
7. ПРАВО НАСТУПА И УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА
Члан 18.
(1) На утакмицама лига из надлежности ФСПО имају право наступања сви правилно регистровани
играчи, који су стекли право наступања по одредбама Правилника о фудбалским такмичењима ФС
Србије и Правилника о регистрацији клубова и играча ФС Србије.
(2) Сви играчи и евентуални заменици морају бити уписани у записник утакмице пре почетка
утакмице.
Члан 19.
(1) Право наступања и идентитет играча, оних који наступају и оних који ће евентуално наступати
као замене, у присуству овлашћених представника оба клуба, обавезно утврђује делегат пре
почетка утакмице или пре уласка у игру оних играча који нису стигли на почетак утакмице, односно
судија утакмице уколико нема делегата.
(2) За утврђивање идентитета и права наступања играча обавезни су фудбалска легитимација и
једна од следећих важећих личних исправа: лична карта, путна исправа (пасош), возачка дозвола
или избегличка легитимација, односно фотокопија једне од наведених личних исправа са оригинал
овером од стране надлежног органа.
(3) Играч који има неку од личних исправа из претходног става а нема фудбалску легитимацију
нити пак званичну потврду о извршеном лекарском прегледу не може наступати на утакмици.
(4) Идентификација играча може да се врши током целе утакмице уколико се посумња на
идентитет неког играча. Представници фудбалских клубова су дужни да омогуће делегату да у
присуству представника противничке екипе изврши идентитет неког од играча у чији идентитет се
сумња.
(5) Сви играчи су обавезни да се потпишу у фудбалске легитимације на странама где је то
предвиђено. За потписивање играча у фудбалске легитимације одговорна су руководства
фудбалских клубова.
(6) Овлашћени представници оба клуба су дужни да 60 минута пре почетка утакмице предају
делегату, а ако њега нема судији утакмице, спортске легитимације и личне исправе играча или
оверене фотокопије личних исправа и званичну потврду о извршеном лекарском прегледу за
играче који ће наступати на утакмици без фудбалске легитимације.
(7) Уколико клуб не поступи по одредбама претходног става, сматраће се да није утврђен
идентитет играча због чега може сносити последице по основу члана 64. Правилника о
фудбалским такмичењима ФС Србије.
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(8) Клуб који наступа са играчем без фудбалске легитимације а са потврдом о извршеном
лекарском прегледу, дужан је у року од 24 часа да достави легитимацију надлежном такмичарском
органу да провери њену исправност (право наступања, чланарину, казне и друго) а идентитет
играча делегат ће утврдити на основу једне од личних исправа из става 2. овог члана.
(9) Овлашћени представници клубова имају право увида у спортске легитимације и личне исправе
играча клубова у присуству делегата или судије утакмице.
Члан 20.
(1) Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или овлашћени представник
противничког клуба посумња у исправност тог документа, делегат задржава легитимацију и
доставља је са овереном фотокопијом личне исправе и извештајем органу за такмичење.
8. ДЕЛЕГАТИ
Члан 21.
(1) Листе делагата на листама Окружне и Међуопштинске лиге утврђује Извршни одбор ФСПО.
Члан 22.
(1) Делегат је дужан да познаје Пропозиције ових такмичења и нормативна акта ФС Србије, ФС
РИС и ФСПО.
Члан 23.
(1) Делегати су дужни да присуствују семинарима за делегате који се обавезно организују најмање
једанпут годишње.
Члан 24.
(1) Делегати су дужни да у случајевима прекида утакмица, искључења играча и евентуалних
спорова између клубова насталих у вези такмичења, обаве све потребне радње које су неопходне
за одлучивање Органа за такмичење.
Члан 25.
(1) Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у стање, констатује испуњавање
такмичарских услова за одигравање утакмица, који су прописани овим Пропозицијама.
Члан 26.
(1) Делегате за утакмице одређује Орган кога именује ИО ФСПО.
(2) Делегат на утакмици као званичан представник Фудбалског савеза Поморавског округа заступа
руководство такмичења и врши надзор над утакмицом.
(3) Делегат, за време утакмице и вршења дужности носи ознаку ФСПО, коју му обезбеђује клуб домаћин. По завршетку утакмице, приликом закључивања записника, делегат враћа знак
овлашћеном представнику домаћег клуба.
(4) Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се стара да се све одредбе ових
Пропозиција поштују. Он врши надзор над организацијом спортске – фудбалске приредбе и пружа
пуну помоћ клубовима и судијама.
(5) Конкретне дужности делегата су:
- да дође на игралиште најкасније један сат пре заказаног почетка утакмице;
- да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет играча и исправност фудбалских
легитимација;
- да овлашћеним представницима клубова, у његовом присуству, дозволи увид у легитимације и
личне исправе играча противничког клуба;
- да захтева уредно и читко попуњавање записника утакмице;
- да забрани улаз у ограђени део игралишта свима који на то немају право као и службеним
лицима која не испуњавају услове из ових Пропозиција;
- да фудбалске легитимације, личне исправе и записник утакмице држи код себе до завршетка
утакмице, ради боље контроле и тачног уочавања евентуалних пропуста;
- да у записник одмах после утакмице упише оцене судијама на основу Упутства које доноси
Извршни одбор ФСПО;
- да контролише организацију утакмице;
- делегат је обавезан да, непосредно по завршетку утакмице, у присуству овлашћених
представника оба клуба и судија састави записник о одиграној утакмици и да евентуално саслуша
потребна лица, као и да задржи спортске легитимације искључених играча, а остале врати
представницима клубова са по једним примерком записника, с тим што је обавезан пре тога да у
записнику констатује које је легитимације искључених играча задржао;
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- судија, помоћне судије, овлашћени представници оба клуба и искључени играчи (ако је било
искључења) дужни су на захтев делегата, да дају прецизне одговоре, који се уносе у записник на
питања која им буде поставио делегат утакмице.
(6) Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези с тим може да захтева повећање
броја редара.
(7) Делегат нема права да се меша у одлуке судија.
(8) Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, већ ће све примедбе да унесе у
записник и свој посебни извештај који мора да састави писаћом машином.
(9) Делегат утакмице је дужан да свој извештај, записник утакмице, изјаве саслушаних играча и
других лица, фудбалске легитимације искључених играча, списак редара и списак службених лица
клубова достави Органу за такмичење у року од 24 часа по одиграној утакмици.
(10) У случају недоласка делегата, његову дужност преузима судија утакмице.
Члан 27.
(1) Орган за такмичење је дужан да изриче мере забране обављања делегатске дужности свим
делегатима, који своју дужност не обављају у складу са овим Пропозицијама.
9. С У Д И Ј Е
Члан 28.
(1) Првенствене утакмице Окружне фудбалске лиге суде сталне фудбалске судије које се налазе
на листи Окружне фудбалске лиге. По указаној потреби утакмице Окружне лиге могу судити и
судије са виших листа, односно виших степена такмичења.
(2) Првенствене утакмице Међуопштинске фудбалске лиге суде судије које се налазе на листи
судија Међуопштинске лиге и судије са виших листа, односно виших степена такмичења.
Члан 29.
(1) За све утакмице судије одређује Орган кога именује ИО ФСПО.
(2) Делигирање судија се врши за једно коло о чему се обавештавају клубови.
Члан 30.
(1) Листе судија за Окружну и Међуопштинску фудбалску лигу утврђује Извршни одбор ФСПО.
Члан 31.
(1) Судија је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре, пре утакмице прегледа игралиште и
одлучи да ли је терен подобан за игру.
(2) Уколико судија установи у присуству капитена обе екипе у време предвиђено за почетак
утакмице, да је игралиште неподобно за игру, утакмица се не може одиграти, одлуку саопштава
делегату утакмице, а клубови су дужни да поступе у смислу ових Пропозиција.
Члан 32.
(1) Ако судија који је одређен да суди утакмицу не дође на игралиште у заказано време, а
најкасније 15 минута од времена предвиђеног за почетак утакмице, утакмицу ће судити
првоименовани помоћни судија.
У случају да ни он не дође утакмицу }е судити другоименовани помоћни судија.
(2) Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћне судије, клубови ће се споразумети да
утакмицу води један од испитаних присутних судија. Ако споразум не буде постигнут, делегат ће
одлучити који ће присутни судија судити утакмицу.
(3) Споразум о избору судије мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице. Записник о
споразуму потписују оба капитена и делегат. Овај записник се прикључује записнику утакмице и
доставља преко делегата Органу за такмичење.
(4) Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је судију одредио делегат, то се мора
констатовати у записнику утакмице.
(5) Ако на утакмицу не дођу ни судије ни делегат, утакмица ће се одиграти ако клубови
споразумно изаберу једног од испитаних судија. О овоме се сачињава записник, који потписују
капитени клубова и овлашћени представници клубова.
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(6) Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица помоћника, судија ће одлучити о
избору помоћника. Ако судија не успе да на игралишту нађе испитаног судију, он је овлашћен да
затражи од оба клуба да му ставе на располагање по једног свог регистрованог играча да обаве
дужност помоћника. Уколико се у међувремену помоћници судије појаве на игралишту или дође
неки испитани судија, судија ће тада заменити играче делегираним судијама, односно испитаним
судијама који пристану да врше дужност помоћника судије.
(7) Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе и да га овери потписом.
(8) Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да податке о опоменутим и искљученим
играчима и да те податке овери потписом у записнику утакмице.
(9) У случају искључења играча судија у записник утакмице наводи разлоге искључења.
(10) Судије су дужне да у записник утакмице унесу пријаву против играча или функционера због
повреде такмичарске дисциплине, извршене пре, за време или после утакмице, како би делегат
могао да спроведе поступак узимања изјаве у вези са наводима у пријави.
(11) Против судије који не до|е да врши дужност Орган за такмичење покреће дисциплински
поступак и изрие дисциплинску меру.
10. ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ ИГРАЛИШТУ
Члан 33.
(1) Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном игралишту или игралиштима
одрђеног подручја, дужан је најкасније 7 дана пре одигравања утакмице да Органу за такмичење
пријави друго игралиште на коме жели одиграти утакмицу.
(2) Ако је игралиште регистровано за утакмице овог ранга такмичења, Орган за такмичење ће
одобрити одигравање утакмице, а ако то није случај Комисија за преглед и пријем игралишта и
објеката ИО ФСПО утврдиће подобност и дати дозволу за одигравање утакмице.
(3) Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакмице најкасније на 48 часова,
пре часа утврђеног за почетак утакмице.
(4) Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања утакмице у року који је утврђен
претходним ставом овог члана, није обавезан да иде на одигравање утакмице, а о томе је дужан
да телеграфски обавести Орган за такмичење.
(5) Клуб кажњен забраном играња утакмица на свом игралишту може наредне утакмице по
распореду првенства играти само на игралиштима удаљним од места на коме се догодио
инцидент најмање десет километара.
Члан 34.
(1)Ако Комисија из претходног члана ових Пропозиција, утврди да игралиште не испуњава услове
који су прописани за такмичење овог ранга сачиниће записник у три примерка са констацијом да се
предложена утакмица не може одиграти на том терену и записник доставити Органу за
такмичење.
(2) Комисија за преглед игралишта ће телеграфски обавестити гостујући клуб и Орган за
такмичење да се утакмица неће одиграти на игралишту које је предложено од стране кажњеног
клуба.
Члан 35.
(1) Ако се утакмица не одигра због неиспуњавања остављеног рока о благовременом обавештењу
заинтересованих клубова, одређених одредбама ових Пропозиција, распоред нове утакмице }е
утврдити Орган за такмичење.
Члан 36.
(1) Ако гостујући клуб одређивањем новог места одигравања утакмице има веће трошкове него
што би имао да је играо на терену кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб.
(2) Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну споразум, утврдиће Орган за такмичење.
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11. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 37.
(1) О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радника клубова за такмичења у
лигама из надлежности ФСПО одлучује дисциплински судија на основу Дисциплинског правилника
ФС Србије.
(2) Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се јави делегату ради саслушања.
Уколико се искључени играч не јави делегату ради саслушања, клуб је дужан да саслуша играча и
да изјаву достави Органу за такмичење у року од 24 часа после одигране утакмице.
(3) Ако играч из претходног става не достави изјаву, сматраће се да је саслушан.
Члан 38.
(1) На основу одлуке Органа за такмичење има места жалби у року од осам дана по пријему
службеног саопштења.
(2) Одлуке Органа за такмичење и дисциплинског судије које се односе на појединце (играча,
тренера, спортског радника, клубског функционера) или клуб, објављују се у складу са одредбама
ових Пропозиција.
Члан 39.
(1) Аутоматска казна забрана играња једне првенствене утакмице или куп утакмице, настаје после
сваке друге судијске јавне опомене, коју играч добије на првенственим и куп утакмицама у току
једне такмичарске године.
(2) Јавне опомене из једне такмичарске године не преносе се у наредну такмичарску годину.
(3) Аутоматска казна забране играња једне утакмице добијена на првенственим утакмицама,
издржава се само на првенственим утакмицама.
(4) Аутоматска казна забране играња једне утакмице добијена на куп утакмицама, издржава се
само на првој наредној куп утакмици.
(5) Аутоматску казну забране играња насталу на првенственој утакмици играч може издржати на
једној од наредне две првенствене утакмице, уколико прва наредна утакмица клуба није последње
коло или последња утакмица текућег првенства или прво коло наредног првенства, у ком случају
се аутоматска казна обавезно издржава на тој наредној утакмици.
(6) Играч који добије другу јавну опомену на последњој првенственој утакмици једне такмичарске
године, аутоматску казну забране играња једне утакмице издржава само на првој наредној
првенственој утакмици у следећој такмичарској години, без обзира на ранг у коме се такмичи клуб
за који играч наступа.
Члан 40.
(1) Као јавна опомена сматра се свака судијска опомена уписана у записник првенствене
утакмице.
(2) 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.
(3) Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води евиденцију својих опоменутих
играча.
(4) Уколико клуб не поступи у смислу претходне тачке и наступи са играчем о коме је реч утакмица
ће по жалби противника бити регистрована са 3:0 пар-форфе у његову корист, а клуб и играч ће
бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
(5) Новчаном казном казниће се клуб у чијем се тиму на истој утакмици опомену најмање пет
играча.
- Новчаном казном казниће се клуб у чијем се тиму на истој утакмици искључе најмање три
играча.
- Новчаном казном казниће се клуб када више играча заједно прети или врши притисак на
судије утакмице.
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(6)Судија и или делегат утакмице обавезни су да понашање из става 5. алинеја 3 овог члана упишу
у записник утакмице и своје извештаје са утакмице.
Члан 41.
(1) Клуб организатор утакмице на чијем се игралишту, било да је власник или корисник игралишта,
у вези са утакмицом пре, за време или после утакмице догоде нереди, а утврди се да није
предузео мере да их спречи, или да их није предузео у довољној мери и гостујући клуб чији
навијачи проузрокују или учествују у нереду казниће се:
- у лакшем случају новчаном казном,
- у тежем случају забраном одигравања од 1 - 12 утакмица на свом игралишту и свим игралиштима
на најмањој удаљености од 10 километара,
- у поновљеном случају враћањем у нижи степен такмичења.
(2) Клубови, виновници нереда и званична лица у случајевима из става 1. овог члана су обавезни
да Органу за такмичење доставе у року од два дана изјаву о свом виђењу догађаја.
(3) Физички напад гледалаца на учеснике игре - играче, заменике, стручна, техничка и службена
лица - судије и делегате - посматраче и већи нереди гледалаца на или око игралишта, пре, за
време и после утакмице, сматра се тежим прекршајем у смислу става 1. овог члана.
12. РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦЕ СУСПЕНДОВАНИХ КЛУБОВА
Члан 42.
(1) Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења разних обавеза не може наступити, а
утакмица се региструје са 3:0 (пар - форфе), у корист противничког клуба.
(2) Орган за такмичење по писменом захтеву противничког клуба, одлучује о висини обештећења
због неодигране утакмице, а у смислу ових Пропозиција, уколико је писмени и образложени захтев
поднет најкасније у року од 10 дана од предвиђеног термина за одигравање те утакмице. Касније
поднети захтеви неће се узимати у поступак.
(3) Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати са 3:0 (пар-форфе)
за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен према Дисциплинском правилнику ФС Србије.
13. ЖАЛБЕ

Члан 43.

(1) Жалбу на одиграну утакмицу у првом степену, по свим основама, решава Орган за такмичење
одговарајуће лиге.
(2) Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки клуб учесник овог такмичења, који сматра
да је оштећен резултатом утакмице на коју се жали.
(3) Жалбе по свим основима морају се са образложењем у два примерка и доказом о уплаћеној
такси доставити у року од два дана од дана одигравања утакмице.
(4) Један примерак жалбе Орган за такмичење задржава за своје потребе, а други доставља
другом клубу у спору на који је овај дужан да одговори у року од три дана по пријему исте.
(5) Уз жалбу клуб обавезно доставља доказе о уплаћеној такси.
(6) Уплата таксе се врши на жиро рачун Фудбалског савеза Поморавског округа а Орган за
такмичење је дужан да преко рачуноводства Савеза контролише пријем новца.
Члан 44.
(1) Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране жалбе неће
се узимати у поступак већ ће бити одбачене, а утакмица ће се регистровати постигнутим
резултатом.
(2) Код утврђивања благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе узимаће се у обзир
датум поштанског жига на препорученом писму, односно новчане уплатнице за уплаћену таксу.
(3) Жалба на утакмице последња два кола првнства достављају се у скраћеним роковима, односно
у року од једног дана од дана одигравања утакмице.
(4) Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или државни празник, он се продужава за први
наредни дан.
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Члан 45.
(1) Свака жалба у првом степену, мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије решавање спада у надлежност другог органа. У
том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.
(2) Жалба у другом степену, мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Члан 46.
(1) Жалба на одлуку Органа за такмичење и дисциплинског судије подноси се Комисији за жалбе
Извршног одбора ФСПО уз уплату одговарајуће таксе чију висину утврђује Извршни одбор ФСПО у
року од 8 дана од дана пријема првостепене одлуке.
(2) Одлука Комисије за жалбе у другом степену је коначна.
(3) Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби спор.
(4) Под трошковима у смислу овог става, подразумевају се трошкови преписке и евентуални путни
и други трошкови учињени у вези са иследним поступком.
Члан 47.
(1) Изузетно, од одредаба члана 43. и 44. ових Пропозиција, за утакмице последња два кола, која
непосредно утичу на одређивање клуба који треба да учествује у квалификацијама, које се
спроводе непосредно по завршетку такмичења или клуба који треба да настави такмичење у
вишем степену, рок за улагање жалби се скраћује и то у првом степену на један дан, сутрадан до
17 часова по одиграној утакмици и у другом степену на 24 часа по пријему првостепене одлуке.
(2) Орган за такмичење је дужан да у року од три дана од дана пријема жалбе донесе првостепену
одлуку.
Члан 48.
(1) У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 15 дана сматраће се да жалба није
усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту
Правилника за такмичење ФС Србије у смислу члана 68. Правилника о фудбалским такмичењима
ФС Србије.
(2) Рок за подношење предлога је 8 дана од последњег дана када је другостепени орган био дужан
да донесе одлуку.
14. РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 49.
(1) Све одигране утакмице региструје Орган за такмичење у року од 15 дана од дана одигравања,
изузев утакмице из поглавља 13. ових Пропозиција које се региструју непосредно по истеку рока за
улагање жалби.
(2) Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице се продужава до
доношења одлуке по жалби, односно до правоснажности те одлуке.
(3) Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране Органа за такмичење, осим у
случајевима који су изричито предвиђени Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије.
15. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 50.
(1) Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи на
утакмицама Окружне и Међуопштинске лиге осваја три бода, у случају када се утакмица заврши
без победника оба тима освајају по један бод, а тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова.
(2) За сваку лигу води се табела. Табела садржи резултате утакмица одговарајућег кола, имена
тимова који се такмиче, број освојених бодова и број датих и примљених погодака.
(3) Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.
(4) Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених погодака. У
случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више погодака, а ако су
постигли исти број погодака онда деле места која им припадају.
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(5) Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака као и месту које одлучује о прелазу у виши
или нижи степен такмичења укључујући и разигравање, квалификације, бараж и слично у случају
истог броја освојених бодова два или више тимова, пласман на табели се саињава на основу
додатне, помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним сусретима односних
тимова.
(6) Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир бодова
једнак, одлучује разлика између датих и примљених погодака. Ако је и ова разлика једнака,
одлучује већи број постигнутих погодака у гостима (када су у питању два клуба), односно већи број
постигнутих погодака (када су у питању три или више клубова).
Ако се на овакав начин не може доћи до решења, онда се одигравају утакмице између
заинтересованих клубова и то:
- једна утакмица на неутралном терену, ако су у питању два клуба,
- три утакмице по једноструком бод- систему на неутралном терену, ако су у питању три клуба,
- потребан број утакмица, по једноструком бод - систему, на неутралном терену, ако су у питању
четири и више клубова.
(7) У колико се са тим сагласе заинтересовани клубови уместо одигравања ових утакмица питање
победника може се утврдити и путем жреба који спроводи Орган за такмичење.
16. НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНА
Члан 51.
(1) Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање осам играча.
(2) Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све до краја утакмице а на
начин предвиђен Правилима фудбалске игре, уколико су пре почетка игре уписани у записник
утакмице као играчи или заменици.
Члан 52.
(1) Ако један тим за време игре остане са мање од осам играча судија је дужан да игру прекине, а
уколико тим није у могућности да у року од пет минута наступи са минималним бројем играча
дужан је да трајно прекине утакмицу.
(2) У случају прекида утакмице због мањег броја играча од осам утакмица се региструје службеним
резултатом 3:0 (пар форфе) у корист противника у колико овај до прекида није постигао бољи
резултат.
Члан 53.
(1) На првенственим утакмицама Окружне и Међуопштинске лиге могу се заменити највише три
играча.
17. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Члан 54.
(1) Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним за наступање. Лекарски
прегледи се обављају у здравственој установи по методологији - упутствима која утврди
овлашћени орган ФС Србије. У такмичарску књижицу се обавезно уноси: датум прегледа, оцена
способности, потпис и факсимил лекара и печат медицинске установе.
(2) Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан прегледа имају најмање 17 година траје
шест месеци, а за остале играче четири месеца.
(3) Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није обавио лекарски преглед у
одређеном року или коме је од стране лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски
преглед није убележен у легитимацији а делегату утакмице није ставио на увид званичну потврду о
извршеном лекарском прегледу не може наступити на јавној утакмици.
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(4) Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча омладинца за наступ у првом тиму, а
четири месеца за играча кадета за наступ у омладинском тиму. Са специјалним лекарским
прегледом, све док је на снази, играч може наступити на свим утакмицама и у случају да је рок
важности редовног прегледа истекао.
Специјални лекарски преглед обавља специјална лекарска комисија искључиво у надлежној
здравственој спортској установи и њен налаз мора бити потврђен и убележен у фудбалској
легитимацији играча од стране надлежног органа за регистрацију.
(5) Клуб и играч који наступи без важећег лекарског прегледа у смислу овог члана, узимају се на
дисциплинску одговорност по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије, а тај клуб трпи и
одређене такмичарске последице из одредадава Правилника о фудбалским такмичењима ФС
Србије.
18. ДРЕСОВИ
Члан 55.
(1) Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте боје,већ морају бити различито
одевени.
(2) Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим који гостује. У том случају
домаћи клуб је дужан да позајми дресове гостујућем тиму ако их овај нема.
(3) Сви клубови су дужни да, најкасније 14 дана пре почетка првенства Органу за такмичење,
пријаве боје дресова у којима ће њихови тимови наступати када су домаћини утакмице.
Члан 56.
(1) Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве прописане величине на својим
дресовима. Ови бројеви морају се слагати са бројевима на списку играча унетим у записник
утакмице.
(2) Величина бројева мора бити на простору од 30х20 цм,а ширина линија сваког броја мора бити
најмање 5 цм.
(3) Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (аплицирани) на посебном
једнобојном платну контрастне боје, а затим на дрес.
(4) Вратар мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и судије.
19. НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ
Члан 57.
(1) Клубови морају да одиграју првенствене утакмице са најбољим тимовима.
(2) По комплетним тимом подразумева се састав од 18 играча и 11 играча који мора да започну
утакмицу.
(3) Неизвршавање или изигравање ове обавезе повлачи дисциплинску одговорност по одредбама
Дисциплинског правилника ФС Србије.
20. ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ
Члан 58.
(1) Тим који неоправдано не наступи на утакмици губи утакмицу са 3:0 (парфорфе) и кажњава се
одузимањем од једног до девет бодова према одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Члан 59.
(1) Клуб који у току такмичења два пута неоправдано изостане од утакмице искључује се из даљег
такмичења и прелази у два ранга нижи степен такмичења или у најнижи степен такмичења, без
обзира на постигнути пласман, с тим што поред тога подлеже дисциплинској одговорности по
одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Члан 60.
(1) Клуб који не дође на одигравање утакмице је дужан да накнади штету другом клубу, која се
утврђује на следећи начин:
- за утакмице првенства: путне трошкове за 23 лица, а ако је реч о клубу који је гостовао, односно
ефективне трошкове око организовања утакмице (припрема игралишта, трошкови судија и
делегата) ако је у питању утакмица коју је требало да одигра на свом терену.
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Члан 61.
(1) Изузетно од овога, клуб нема право на надокнаду путних трошкова уколико је у јесењем делу
првенства предао исту утакмицу без борбе.
(2) Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију надокнаду тражи, клуб је дужан да
достави у два примерка са таксом за решавање спора најкасније у року од 15 дана од дана када
противник није дошао на одигравање утакмице.
Члан 62.
(1) Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока или без уплаћене таксе, неће се
узимати у разматрање.
Члан 63.
(1) Одлуку о висини надокнаде трошкова доноси Орган за такмичење, а на евентуалну жалбу у
другом степену коначну одлуку доносни Комисија за молбе и жалбе Извршног одбора ФСПО.
21. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
(1) Приход од првенствених утакмица ових такмичења убирају клубови домаћини.
(2) Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку.
(3) Клубови Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге уплаћају накнаду за програмске активности
на унапређењу рада са млађим категоријама играча и за вођење такмичења а према посебној
одлуци коју доноси Извршни одбор ФСПО.
Члан 65.
(1) Утакмице ових такмичења не подлежу наплати никаквих доприноса.
(2) Клубови домаћини исплаћују путне трошкове и таксу за обављање дужности судија, пре
утакмице у висини коју утврди Извршни одбор ФСПО.
(3) Клубови домаћини исплаћују путне трошкове и таксу за обављање дужности делегата и
посматрача после утакмице у висини коју утврди Извршни одбор ФСПО.
(4) У случају неизвршавања обавеза из предходног става овог члана клубови ће бити
суспендовани и неће моћи да наступе у следећем колу првенства, а подлежу дисциплинској
одговорности по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Члан 66.
(1) У случају поништења одигране утакмице или одређивања одигравања утакмице која није могла
да се одигра због дејства више силе, а гостујући клуб је отпутовао на одигравање утакмице,
клубови међусобно деле приходе, односно расходе.
(2) Заједнички трошкови су још превозни трошкови гостујућег клуба за 18 играча и пет члана
руководства клуба, рачунајући превоз аутобусом.
(3) Уколико клуб из неоправданих разлога не допутује на одигравање првенствене утакмице, а исту
није на 48 часова отказао, дужан је да надокнади следеће трошкове према рачунима клуба
домаћина:
- за организацију редарске службе и службе обезбеђења,
- за штампање улазница,
- путне трошкове и таксу судија и делегата,
- изгубљени приход са утакмице у висини износа који одреди Орган за такмичење.
(4) Трошкови се међусобно измирују у року од десет дана од дана издавања налога од стране
Органа за такмичење.
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22. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
Члан 67.
(1) Све одлуке објављују се у Службеном билтену.
(2) У Службеном билтену се објављују одлуке о распореду утакмица, местима и времену
одигравања утакмица и то најкасније седам дана пре одигравања. У осталим случајевима клубови
се о распореду обавештавају телеграмом, с тим да обавештења приме најкасније 48 часова пре
одигравања утакмица.
(3) Одлуке Органа за такмичење које се односе на клуб као целину, одлуке о казнама изречене
клубовима и одлуке о споровима између клубова објављују се у Службеном билтену у виду кратког
саопштења са правном поуком.
(4) Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на појединца (играча, тренера или
фудбалског радника) Орган за такмичење и дисциплински судија објављује одлуку у Службеном
билтену са кратким образложењем - истичући врсту и висину казне, утакмицу на којој је прекршај
учињен, кратак опис прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника које су примењене код
изрицања казне.
(5) Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног билтена, да прате службена
саопштења и да на захтев доставе одговоре у остављеном року, у противном подлежу
дисциплинској одговорности.
Члан 68.
(1) Орган за такмичење је обавезан да најкасније седам дана пре почетка пролећног дела
првенства достави преглед јавних опомена играча по клубовима свим учесницима такмичења.
23. ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА
Члан 69.
(1) По завршетку првенства такмичарске године из Окружне фудбалске лиге обавезно испада
последњепласирани фудбалски клуб, односно фудбалски клуб који је заузео последње место на
табели.
(2) Из Окружне фудбалске лиге испада још онолико фудбалских клубова колико је потребно да
се у Окружну фудбалску лигу уврсте фудбалски клубови који се враћају из Зонске фудбалске лиге
као и онолико фудбалских клубова колико је потребно да из Међуопштинске фудбалске лиге
група,,Север“ и група,,Југ“ упадну клубови који су освојили прва места на табели као и победници
квалификационих утакмица другопласираних фудбалских клубова у Међуопштинској фудбалској
лиги обеју група и два наредна клуба који треба да испадну, односно остану у Окружној фудбалској
лиги, тако да Окружна фудбалска лига броји 16 фудбалских клубова.
Када су у питању квалификационе утакмице парови се одређују полудиригованим жребом тако
да не могу међусобно да се састану клубови из Међуопштинске фудбалске лиге, односно из
Окружне фудбалске лиге а игра се једна утакмица на неутралниом терену.
(3) По завршетку првенства такмичарске године у Окружну фудбалску лигу улазе фудбалски
клубови који су освојили прва места на табелама Међуопштинске фудбалске лиге група,,Север“ и
група ,,Југ“ и као и победници квалификационих утакмица другопласираних фудбалских клубова у
Међуопштинској фудбалској лиги обеју група и два наредна клуба који треба да испадну, односно
остану у Окружној фудбалској лиги.
Члан 70.
По завршетку првенства Окружне фудбалске лиге у такмичарској години првопласирани клуб
који је заузео прво место на табели улази у Зонску фудбалску лигу.
Члан 71.
(1) По завршетку првенства такмичарске године из Међуопштинске фудбалске лиге Група ,,Југ“
обавезно испада последњепласирани фудбалски клуб, односно клуб који је заузео последње
место на табели.
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(2) Из Међуопштинске фудбалске лиге Група,,Југ“ испада још онолико фудбалскох клубова
колико је потребно да се у ову лигу уврсте фудбалски клубови који су освојили прва места у
Општинским лигама Фудбалских савеза општина Параћин, Ћуприја и Деспотовац и победник
квалификационе утакмице између другопласираног клуба у Првој лиги ФСО Параћин са наредним
фудбалским клубом који треба да испадне из Међуопштинске фудбалске лиге Група ,,Југ“ тако да
Међуопштинска фудбалска лига Група,,Југ“ броји 12 фудбалска клуба.
Члан 72.
(1) По завршетку првенства такмичарске године из Међуопштинске фудбалске лиге Група
,,Север“ обавезно испада последњепласирани фудбалски клуб, односно клуб који је заузео
последње место на табели.
(2) Из Међуопштинске фудбалске лиге Група,,Север“ испада још онолико фудбалских клубова
колико је потребно да се у ову лигу уврсте фудбалски клуб који је освојио прво место у Градској
лиги Фудбалског савеза града Јагодина и фудбалски клубови који су освојили прва места у
Општинским лигама Фудбалских савеза општина Свилајнац и Рековац и победник квалификационе
утакмице између другопласираног клуба у Првој Градској лиги Јагодина и наредним фудбалским
клубом који треба да испадне из Међуопштинске фудбалске лиге Група ,,Север“, тако да
Међуопштинска фудбалска лига Група,,Север“ броји 12 фудбалска клуба.
Члан 73
(1) По завршетку првенства такмичарске године у Међуопштинској фудбалској лиги Група ,,Југ“
првопласирани фудбалски клуб, односно клуб који је освојио прво место на табели улази у
Окружну фудбалску лигу а другопласирани фудбалски клуб, односно фудбалски клуб који је
освојио друго место учествује у квалификацијама за попуну Окружне фудбалске лиге у складу са
чланом 69 став 2 ових Пропозиција.
(2) По завршетку првенства такмичарске године у Међуопштинској фудбалској лиги Група
,,Север“ првопласирани фудбалски клуб, односно клуб који је освојио прво место на табели улази
у Окружну фудбалску лигу а другопласирани фудбалски клуб, односно фудбалски клуб који је
освојио друго место учествује у квалификацијама за попуну Окружне фудбалске лиге у складу са
чланом 69 став 2 ових Пропозиција.
Члан 74.
У случају било каквих промена у систему фудбалских такмичења које би имале одраза на састав
Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге, Извршни одбор ФСПО ће посебном одлуком
регулисати начин обнављања, састав и број клубова ових лига.
Члан 75.
(1) Ако се из било којих разлога после завршеног такмичења упразни једно или више места у овим
лигама упражњена места се попуњавају најбоље пласираним клубовима из нижег степена
такмичења према пласману на табели, уколико не испада клуб који је потиснут, а у том случају
предност има потиснути клуб.
(2) За фудбалске клубове који су стекли право такмичења у Окружној или Међуопштиснкој
фудбалској лиги у такмичарској години а не пријаве своје учешће у овим такмичењима до почетка
првенства а најкасније до одржавања Конференције фудбалских клубова ових лига сматраће се да
су одустали од такмичења у овим лигама.
(3) У случају одустајања од такмичења неког фудбалског клуба Окружне или Међуопштинске
фудбалске лиге после усвајања састава ових лига попуна истих ће се извршити Одлуком
Извршног одбора Фудбалског савеза Поморавског округа.
(4) Независно од одредаба чланова 70.,71., 72., 73. и 74. ових пропозиција и стеченог права по
основу пласмана на табели, Извршни одбор Фудбалског савеза Поморавског округа ће до краја
такмичарске године, извршити процену услова за такмичење клубова који су стекли право
такмичења у Окружној или Међуопштинској фудбалској лиги Фудбалског савеза Поморавског
округа.
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(5) Извршшни одбор ФСПО ће процену извршити на основу следећих критеријума:поштовање
одредаба Правилника о стручно - педагошком раду, односно постојање услова који се тичу стања
објеката које клуб користи за такмичење и рад и такмичење млађих категорија, одређене гаранције
за стабилно финансирање, ангажованост стручног кадра са потребном лиценцом у раду са свим
категоријама играча, званичне писмене пријаве за такмичење у Окружној или Међуопштинској
фудбалској лиги поднете до 05.јула календарске године у којој се завршава првенство.
(6) На основу ове процене Извршни одбор Фудбалског савеза Поморавског округа задржава право
да приликом утврђивања састава Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге предност да клубу
који задовољава тражене критеријуме у односу на клуб који је право пласмана стекао на основу
такмичења и места на табели.
Члан 76.
(1) Фудбалски клубови који по пласману напуштају Окружну фудбалску лигу на крају такмичарске
године прелазе у нижи степен такмичења, односно у Међуопштинску фудбалску лигу група ,,Југ“
или Група ,,Север“ зависно од територијалне припадности..
(2) Фудбалски клубови који по пласману напуштају Међуопштинску фудбалску лигу прелазе у нижи
степен такмичења, односно у општинске фудбалске лиге зависно од територијалне припадности.
24. МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО - ПЕДАГОШКИ РАД
Члан 77.
(1) Сви фудбалски клубови основу свога рада заснивају на стварању услова за стручно педагошки рад.
(2) Минимум услова за стручно - педагошки рад у клубовима чине они услови који су дати у
Правилнику о норамтивима и минимуму услова за стручно - педагошки рад у клубовима, као и они
који су прописани одговарајућим одлукама ФС Србије, ФС Региона Источне Србије и Фудбалског
савеза Поморавског округа.
(3) Сви фудбалски клубови који учествују у такмичењу у Окружној фудбалској лиги мора да имају
најмање једну своју екипу састављену од играча млађих узрастних категорија(Омладинци, кадети,
пионири) укључену у званично првенствено такмичење ових категорија на нивоу округа, односно
Окружну фудбалску лигу одговарајуће категорије (Омладинску, кадетску или пионирску лигу).
(4) Сви фудбалски клубови који учествују у такмичењу у Међуопштинској фудбалској лиги мора да
имају најмање једну своју екипу састављену од играча млађих узрастних категорија (Омладинци,
кадети, пионири) укључену у званично првенствено такмичење ових категорија било којег степена.
(5) Сви играчи млађих категорија (Омладинци, кадети, пионири) без обзира на ком се нивоу
такмиче, окружном или општинском, мора да имају Фудбалске легитимације издате у Општинским
фудбалским савезима.
(6) Сви играчи млађих категорија (Омладинци, кадети, пионири) без обзира на ком се нивоу
такмиче, окружном или општинском, мора да буду регистровани по Правлнику о регистрацији
клубова и играча ФС Србије и да буду објављени у Службеном гласнику ФС Србије ,,Фудбал“.
(7) Обавезују се Фудбалски савези општина са територије ФСПО, да пре почетка сваке
такмичарске године доставе Преглед фудбалских клубова млађих категорија Међуопштинске
фудбалске лиге који се такмиче на општинском нивоу и у којој категорији.
(8) Обавезују се Фудбалски савези општина са територије ФСПО, да по један примерак Службеног
билтена својих Општинских фудбалских лига и лига млађих категорија достављају Фудбалском
савезу Поморавског округа одмах по издавању.
(9) Фудбалски клубови који учествују у такмичењу у Окружној и Међуопштинској фудбалској лиги
не могу да почну такмичење у својим лигама уколико немају млађе категорије укључене у редовно
такмичење сходно одредбама 3. и 4. овог члана.
(10) Фудбалски клубови Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге чији тимови учествују у
такмичењу млађих узраста у некој од наведених категорија (Омладинци, кадети, пионири) ако
буду одустале од даљег такмичења из ових категорија из било којих разлога,или пак буду
искључени из даљег такмичења, после друге неоправдано неодигране утакмице, биће искључени
из даљег такмичења из Окружне, односно Међуопштинске фудбалске лиге. Ови клубови у наредној
такмичарској години настављају такмичење у два ранга нижим лигама или у најнижи ранг
такмичења, без обзира на постигнути пласман, с тим што поред тога подлежу дисциплинској
одговорности по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
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Члан 78.
(1) Сви фудбалски клубови Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге су дужни да осигурају
играче својих тимова од евентуалних последица које могу настати услед бављења фудбалом.
(2) Врсту и услове осигурања својих играча фудбалски клубови уговарају са одговарајућим
осигуравајућим организацијама.
25. НАГРАДЕ
Члан 79.
(1) Првак Окружне фудбалске лиге добија од Фудбалског савеза Поморавског округа у трајно
власништво пехар на коме се урезује име клуба и такмичарска година освајања првенства.
(2) Прваци Међуопштинске фудбалске лиге Група ,,Југ“ и Група ,,Север“ добијају од Фудбалског
савеза Поморавског округа у трајно власништво пехар на коме се урезује име клуба и такмичарска
година освајања првенства.
26. РЕВИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ
Члан 80.
(1) По завршетку првенства обавезно се одржавају ревијалне утакмице између репрезентација
Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге Група ,,Југ“ и Група ,,Север“ и клубова првака ових
лига у организацији ФСПО, на којима се уручују пехари накбоље пласираним клубовима и
најефикаснијим играчима ових лига..
(2) У организацији ФСПО у току такмичарске године могу се организовати утакмице разних
селекција играча клубова Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге.
(3) Сви клубови и позвани играчи обавезни су да учествују и да се одазову ревијалним и
селективним утакмицама из ставова 1. и 2. овог члана. Неодазивање позиву повлачи покретање
дисциплинског поступка и дисциплинску одговорност клубова и играча.
27. ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 81.
(1) Сви клубови обавезни су да представницима средстава информисања омогуће најбоље могуће
услове за извештавање са утакмица, било да су они из места клуба - домаћина или из места
одакле је гостујући клуб, као и све потребне податке у циљу објективног и правовременог
обавештења јавности.
(2) Клубови су обавезни да стално побољшавају услове за праћење утакмица од стране средстава
информисања.
(3) Клуб који спречава представнике средстава информисања у извршавању обавезе
правовременог извештавања јавности подлеже дисциплинској одговорности.
28. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 82.
(1) За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским
такмичењима ФС Србије и осталих прописа и одлука ФС Србије, ФС Региона Источне Србије и
Фудбалског савеза Поморавског округа.
Члан 83.
(1) Одлуке које доноси Извршни одбор Фудбалског савеза Поморавског округа о спровођењу
такмичења непосредно се примењују и оне обавезују све клубове Окружне и Међуопштинске
фудбалске лиге.
Члан 84.
(1) Ове Пропозиције ступају на снагу даном усвајања а примењиваће се од 01. кола јесењег дела
такмичарске 2013/2014. године.
Члан 85.
(1) Ступањем на снагу ових Пропозиција престају да важе Пропозиције фудбалских такмичења
Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге за такмичарску 2012/2013. годину од 14.07.2012.
године.
ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСПО
Добривоје Вукућевић,с.р.
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ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA PROPOZICIJA ZA PRVENSTVENE UTAKMICE FUDBALSKIH TAKMI^EWA IZ
NADLE@NOSTI FSPO
^lan 1.
Ovom odlukom vr{e se izmene i dopune Propozicija za prvenstvene utakmice fudbalskih takmi~ewa iz nadle`nosti FSPO,
donetih 21.07.2006.godine.
^lan 2.
^lan 2. mewa se i glasi:
(1) Na teritoriji FSPO od takmi~arske 2006/2007. godine formira se jedna Okru`na i jedna Me|uop{tinska fudbalska liga.
(2) Okru`na fudbalska liga broji 16 fudbalskih klubova i formira se od fudbalskih klubova sa teritorije Fudbalskih saveza
op{tina: Jagodina, ]uprija, Para}in, Despotovac, Svilajnac i Rekovac.
(3) Me|uop{tinska fudbalska liga od takmi~arske 2007/2008.godine broji 16 fudbalskih klubova i formira se od fudbalskih
klubova sa teritorije Fudbalskih saveza op{tina: Jagodina, ]uprija, Para}in, Despotovac, Svilajnac i Rekovac.
^lan 3.
^lan 69.mewa se i glasi:
(1) Po zavr{etku prvenstva takmi~arske godine iz Okru`ne fudbalske lige ispada posledwe plasirani klub, odnosno klub koji je
zauzeo posledwe mesto na tabeli.
(2) Iz Okru`ne fudbalske lige ispada jo{ onoliko fudbalskih klubova koliko se u ovu ligu vra}a iz Pomoravske -Timo~ke zone
, kao i onoliko fudbalskih klubova koliko je potrebno da iz Me|uop{tinske fudbalske lige upadne fudbalski klub koji je osvojio
prvo mesto tako da Okru`na fudbalska liga broji 16 fudbalskih klubova.
(3) U Okru`nu fudbalsku ligu od takmi~arske 2007/2008.godini ulazi jedan najboqe plasirani fudbalski klub, klub koji je
osvojio prvo mesto na tabeli Me|uop{tinske fudbalske lige.
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^lan 4.
^lan 72. mewa se i glasi:
(1) Po zavr{etku prvenstva Me|uop{tinske fudbalske lige u takmi~arskoj godini prvoplasirani fudbalski klub, odnosno klub
koji je osvojio prvo mesto na tabeli ulazi u Okru`nu fudbalsku ligu.
^lan 5.
^lan 76. stav 3. mewa se i glasi i dodaje se stav 4 i stav 5:
(3) Svi fudbalski klubovi koji u~estvuju u takmi~ewu Okru`ne fudbalske lige mora da imaju najmawe jednu svoju ekipu
sastavqenu od igra~a mla|ih uzrasnih kategorija (Omladinci, kadeti, pioniri) ukqu~enu u zvani~no prvenstveno takmi~ewe
ovih kategorija na nivou okruga, odnosno Okru`nu fudbalsku ligu odgovaraju}e kategorije (Omladinsku, kadetsku ili
pionirsku ligu.)
(4) Svi fudbalski klubovi koji u~estvuju u takmi~ewu Me|uop{tinske fudbalske lige mora da imaju najmawe jednu svoju ekipu
sastavqenu od igra~a mla|ih uzrasnih kategorija (Omladinci, kadeti, pioniri) ukqu~enu u zvani~no prvenstveno takmi~ewe bilo
kojeg stepena.
5) Fudbalski klubovi koji u~estvuju u takmi~ewu Okru`ne i Me|uop{tinske fudbalske lige ne mogu da po~nu takmi~ewe u
svojim ligama ukoliko nemaju mla|e kategorije ukqu~ene u redovno takmi~ewe shodno odredbama stava 3. i 4. ovog ~lana.
^lan 11.
Ove izmene i dopune Propozicija fudbalskih takmi~ewa iz nadle`nosti FSPO stupaju na snagu danom dono{ewa a
primewiva}e se od prvog kola jeseweg dela prvenstva takmi~arske 2007/2008. godine.

Na osnovu ~lana 51. Statuta Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga, Izvr{ni odbor
Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga, na svojoj 14.redovnoj sednici odr`anoj
08.05.2007.godine, doneo je
ODLUKU
O DOPUNAMA PROPOZICIJA FUDBALSKIH TAKMI^EWA IZ NADLE@NOSTI
FUDBALSKOG SAVEZA POMORAVSKOG OKRUGA

^lan 1.
Iza ~lana 74. Propozicija fudbalskih takmi~ewa iz nadle`nosti FSPO, usvojenim na sednici
Izvr{nog odbora FS Pomoravskog okruga, odr`anoj 21.07.2006. godine dodaje se ~lan 74 a,
koji glasi:
(1) Nezavisno od odredaba ~lanova 70., 72., 73. i 74. ovih Propozicija i ste~enog prava po
osnovu plasmana na tabeli, Izvr{ni odbor FS Pomoravskog okruga }e do kraja takmi~arske
godine, izvr{iti procenu uslova za takmi~ewe klubova koji su stekli pravo nastupa u
Okru`noj ili Me|uop{tinskoj fudbalskoj ligi FS Pomoravskog okruga.
(2) Izvr{ni odbor }e procenu izvr{iti na osnovu slede}ih kriterijuma: po{tovawe odredaba
Pravilnika o stru~no - pedago{kom radu, odnosno postojawe uslova koji se ti~u stawa
objekata koje klub koristi za takmi~ewe i rad i takmi~ewe mla|ih kategorija, odre|ene
garancije za stabilno finansirawe, anga`ovanost stru~nog kadra sa potrebnom licencom u
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radu sa svim kategorijama igra~a, zvani~ne pismene prijave za takmi~ewe u Okru`noj ili
Me|uop{tinskoj fudbalskoj ligi podnete do 05.jula kalendarske godine u kojoj se zavr{ava
prvenstvo.
(3) Na osnovu ove procene Izvr{ni odbor FSPO zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivawa
sastava Okru`ne i Me|uopp{tinske fudbalske lige prednost da klubu koji zadovoqava tra`ene
kriterijume a u odnosu na klub koji je pravo plasmana stekao na osnovu mesta na tabeli.
^lan 2.
Iza ~lana 76. Propozicija fudbalskih takmi~ewa iz nadle`nosti FSPO dodaje se ~la 76 a, koji
glasi:
(1) Klubovi su du`ni da osiguraju igra~e svojih timova od eventualnih posledica koje
mogu nastati usled bavqewa fudbalom.
(2) Vrstu i uslove osigurawa igra~a klubovi ugovaraju sa odgovaraju}im osiguravaju}im
organizacijama.
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