
 

На пснпву шлана 37. ст.1 тш.5 Статута Српске аспцијације америшкпг фудбала, Управни пдбпр СААФ 
на седници пдржанпј дана 30.08.2014. дпнеп је: 
 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК 
СРПСКЕ АСПЦИЈАЦИЈЕ АМЕРИЧКПГ ФУДБАЛА 

 
 

1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Такмишарски правилник Српске аспцијације америшкпг фудбала (у даљем тексту: Правилник), 
садржи пснпвне пдредбе п систему сталних такмишеоа и ппщте услпве такмишеоа на теритприји 
Србије у прганизацији Српске аспцијације америшкпг фудбала (у даљем тексту: СААФ). 

 
Члан 2. 

 
Све јавне утакмице на теритприји СААФ у прганизацији СААФ и оегпвих пргана, прганизација и 
шланпва играју се пп Правилима америшкпг фудбала кпја дпнпси америшки Наципнални сппртски 
савез кплеча (National Collegiate Athletic Association) и Интернаcипнални савез америcкпг фудбала 
(International Federation of American Football). Одлуке п примени Правила америшкпг фудбала, кап 
и ближа упутства за примену тих пдлука, дпнпси Управни пдбпр СААФ. 
 

2. СИСТЕМ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕОА 
 

Члан 3. 
 

Управни пдбпр СААФ утврдује јединствен систем државнпг степена такмишеоа и пквирне пдредбе 
сталних такмишеоа на целпј теритприји у надлежнпсти СААФ-а. 

 
Члан 4. 

 
Одлука п систему такмишеоа садржи: 
- нашин такмишеоа: лига систем или куп систем, 
- такмишарски степен, 
- такмишарске лиге - групе у пквиру истпг степена такмишеоа, 
- брпј клубпва (такмишарских тимпва) у пдређенпм такмишарскпм степену (такмишарским 
групама), 
- нашин стишаоа права на такмишеое у пдгпварајућем степену такмишеоа и такмишарскпј 
групи, 
- услпве кпје мпрају испуоавати клубпви (такмишарске екипе) у пдређенпм степену такмишеоа. 

Члан 5. 
Одлука п систему такмишеоа, пднпснп прпменама система такмишеоа, дпнпси се  најкасније 
гпдину дана пре ппшетка такмишеоа. 



 

Изузетнп, када је реш п прпменама система такмишеоа на државнпм нивпу, пднпснп,  такмишеоа 
кпја неппсреднп зависе пд прпмена система такмишеоа на државнпм нивпу, пдлуке п оихпвим 
прпменама мпгу се дпнети и у краћем рпку, пднпснп, пре ппшетка пднпсних такмишеоа. 
Прпмену система такмишеоа на државнпм нивпу мпгу предлпжити припадајући савези америшкпг 
фудбала, струшне прганизације (судија и тренера) и аспцијације клубпва. 

 
Члан 6. 

 
Такмишеоа се мпгу прганизпвати пп једнпструкпм или двпструкпм куп систему или једнпструкпм 
или двпструкпм прпцентуалнпм систему (прпценат ппбеда пд укупнп пдиграних утакмица) или 
кпмбинпванп: прпцентуални систем и куп систем. 

 
Члан 7. 

 
Нашин впђеоа такмишеоа утврдује кпмесар за такмишеое СААФ. 

 
Прпппзиције такмичеоа 

 
Члан 8. 

 
За свакп такмишеое усвајају се прпппзишије такмишеоа кпје дпнпсе пргани прганизације 
америшкпг фудбала кпја прганизује такмишеое, утврденп ппщтим актпм те прганизације. 
Прпппзицијама се ближе уређују правила за спрпвпдеое такмишеоа, услпви ппд кпјима се 
такмишеое пдвија, утврдују пргани кпји рукпвпде такмишеоем са правима и пбавезама, уређују 
материјална и друга питаоа у вези са такмишеоем, кап и друга питаоа предвиђена пвим 
Правилникпм. 

 
Стална такмичеоа 

 
Члан 9. 

 
Стална такмишеоа у пргаизацији СААФ мпгу бити првенства и куппви америшкпг фудбала. 

 
Услпви за прганизпваое такмичеоа 

 
Члан 10. 

 
Првенствена такмишеоа се мпгу прганизпвати пп једнпструкпм (сваки клуб се састаје са сваким 
шланпм исте лиге самп једнпм, билп кап дпмаћин или гпст), двпструкпм прпцентуалнпм систему 
(сваки клуб се састаје са сваким шланпм исте лиге два пута, пп једнпм кап дпмаћин и кап гпст) или 
кпмбинацијпм пва два система. 
Лиге мпгу бити јединствене за пдгпварајуће ппдрушје (теритприју) или ппдељене у две или вище 
група. Брпј клубпва (тимпва) у групама у лиги утврдује се пдлукпм п систему такмишеоа. 

 
 
 
 



 

Члан 11. 
 

Клубпви шланпви СААФ ућествују у сталним такмишеоима пдгпварајућим за оихпв степен 
такмишеоа. 
 

3. ППШТИ УСЛПВИ ТАКМИЧЕОА 
 

Такмичарска гпдина 
 

Члан 12. 
 

Такмишарска гпдина, пп правилу, ппшиое 1. јануара, а заврщава се 31. децембра исте календарске 
гпдине. Такмишарска гпдина мпже бити ппдељена у два дела: прплећни и јесеои. 
 

Календар такмичеоа 
 

Члан 13. 
 

Календарпм такмишеоа се утврдују термини за пдиграваое утакмица сталнпг такмишеоа и других 
званишних утакмица и турнира. 
Календар се дпнпси ппсебнп за сваку такмишарску гпдину, најкасније 60 дана пре ппшетка 
прплећнпг, пднпснп, јесеоег дела, а изузетнп и у краћем рпку. Календар нижег степена  
такмишеоа мпра бити у складу са календарпм вищег степена такмишеоа. 
 

Члан 14. 
 

Утврђени термини у календару такмишеоа не мпгу се меоати. 
Изузетнп, из разлпга вище силе, дана жалпсти и других непредвидених слушајева прган кпји 
рукпвпди такмишеоем мпже изврщити ппмераое термина пдређенпг кпла, с тим щтп се за тп 
кплп пдредује нпви термин, а расппред псталих кпла пстаје у терминима кпји су утврдени 
календарпм такмишеоа. 

 
Расппред утакмица сталних такмичеоа 

 
Члан 15. 

 
Расппред утакмица сталних такмишеоа утврдује прган кпји рукпвпди такмишеоем. 
Прпппзицијама такмишеоа се ближе уређују рпкпви и нашин саппщтаваоа пдлука у вези са 
расппредпм пдиграваоа утакмица: датум и местп играоа, игралищте, ппшетак утакмице, службена 
лица и др. 

Прпмена расппреда пдиграваоа утакмица 
 

Члан 16. 
 

Утврђени расппред првенствених и куп утакмица прган кпји рукпвпди такмишеоем мпже 
изменити самп на пснпву утврђених критеријума предвиђених прпппзицијама пднпснпг 
такмишеоа, с тим да ппмераое пдређене утакмице или пдређенпг кпла такмишеоа не мпже ићи 



 

на щтету других заинтереспваних клубпва, нити мпже давати такмишарску преднпст клубпвима 
шија се утакмица пдлаже у пднпсу на пстале ушеснике истпг такмишеоа. 
 

Пдлагаое утакмица 
 

Члан 17. 
 

Акп клуб даје једнпг или вище играша у репрезентацију Србије ради пдиграваоа утакмице, клуб 
мпже затражити измену расппреда пдиграваоа првенствене или куп утакмице. 
Утакмица се мпже пдлпжити збпг ућещћа клубпва у еврппским куппвима, кап и из разлпга 
безбеднпсти. Одлпжене утакмице ће се пдиграти у првпм слпбпднпм термину, п шему ће пдлуку 
дпнети надлежни прган кпји рукпвпди такмишеоем. 
Надлежни такмишарски прган пбавестиће заинтереспване клубпве п пдлуци п пдлагаоу утакмице 
најкасније три дана пре расппредпм утврђене утакмице шији се термин ппмера. 
 

Члан 18. 
 

Акп се пдлукпм надлежнпг државнпг пргана збпг дана жалпсти забрани пдржаваое сппртских 
приредби или се утакмица пдређенпг дана не мпже пдиграти збпг разлпга вище силе (земљптрес, 
ппплава, ппжар и сл.), пнда се та утакмица аутпматски пдлаже. 
Одлпжена утакмица ће се пдиграти сутрадан у истп време укпликп је престап разлпг пдлагаоа и 
укпликп ппстпје услпви за оенп пдиграваое.  
Акп се пдлпжена утакмица не мпже пдиграти сутрадан, такмишарски прган ће пдредити нпви 
термин за пдиграваое утакмице, впдећи рашуна да се не угрпзи регуларнпст такмишеоа. 
Пре ппшетка утакмица кпје се играју ппсле истека дана жалпсти пдаје се ппщта минутпм ћутаоа. 

 
Час ппчетка утакмица сталних такмичеоа 

 
Члан 19. 

 
Час ппшетка утакмица сталних такмишеоа пдређује прган кпји рукпвпди такмишеоем впдећи 
рашуна п месним и временским приликама. Укпликп ппстпји сппразум клубпва п шасу ппшетка 
утакмице сталнпг такмишеоа, надлежни прган пп правилу ће пдпбрити тај сппразум, укпликп не 
иде на щтету других тимпва и интереса прганизације америшкпг фудбала. 
Прпппзицијама такмишеоа мпже се прпписати да се утакмице ппјединих кпла пдређене 
такмишарске групе мпрају пдиграти истпг дана и у истп време. 
 

Судије 
 

Члан 20. 
 

Све утакмице сталних такмишеоа и јавне клупске утакмице, кап и утакмице разних селекција 
састављених пд регистрпваних играша клубпва мпгу судити самп активне испитане судије 
америшкпг фудбала, шланпви пдгпварајуће прганизације америшкпг фудбала. 
Кпмесар за суђеое впди списак активних судија. 
Судије кпји су и активни играши за време казне забране судеоа не мпгу наступати кап играши на 
јавним утакмицама, а за време казне забране играоа не мпгу судити на јавним утакмицама. 



 

Права и пбавезе судија на утакмицама утврдују се Правилима америшкпг фудбала, Прпппзицијама 
такмишеоа и пдлукама Управнпг пдбпра СААФ. 
 

Члан 21. 
 

Све утакмице сталних такмишеоа и јавне клупске утакмице, кап и утакмице разних селекција 
састављених пд регистрпваних играша клубпва мпгу судити шетири, пет, щест или седам судија: 
рефери (главни судија), ампајер, лајнсмен, лајн чач, бек чач, филд чач, сајд чач. Судеое пд стране 
бек чача, филд чача и сајд чача је ппципнп. 
 Пптребан брпј судија прпписују пргани прганизације кпја прганизује такмишеое или утакмицу. 
 

Члан 22. 
 

Укпликп на утакмицу не дпђе прпписан брпј судија, утакмица се мпже пдиграти укпликп је суде 
најмаое 4 судије. 
Укпликп на утакмицу не дпђе најмаои пптребан брпј судија, утакмица се пдлаже. Сппразум п 
избпру судије мпра да буде писменп утврђен пре ппшетка утакмице. Записник  сппразуму 
пптписују представници клубпва и главни судија. Овај записник се прикљушује записнику са 
утакмице. 
Акп у тпку трајаоа утакмице некпм пд судија ппзли или наступе други разлпзи збпг кпјих  не мпже 
да настави судеое, утакмица се мпже наставити укпликп ппстпји најмаои  пптребан брпј судија, у 
кпм слушају ће судије расппредити судијске дужнпсти меду спбпм. 
 

Тренери 
 

Члан 23. 
 

Тренер мпже пбављати свпју дужнпст на јавним утакмицама у складу са пдредбама Закпна п 
сппрту и ппщтих аката СААФ-а и пдредбама Правилника удружеоа тренера СААФ-а. 
 

Представник клуба 
 

Члан 24. 
 

Сваки клуб за утакмицу сталнпг такмишеоа мпра пдредити свпг званишнпг представника, Чија се 
права и пбавезе утврдују Прпппзицијама такмишеоа кпје дпнпси надлежни прган. 

 
Записник са утакмице 

 
Члан 25. 

 
За све јавне утакмице пбавезнп се саставља записник. 
Записник на утакмицама сталних такмишеоа саставља главни судија. Записник са утакмице 
пбавезнп садржи:  

 име такмишеоа,  

 кплп такмишеоа, датум,  



 

 местп и време пдиграваоа утакмице,  

 игралищте,  

 називе тимпва,  

 саставе тимпва,  

 пстварен резултат пп Четвртинама,  

 брпј и клуб играша и других лица кпји су искљушени, 

 разлпзи искљушеоа играша и других лица, 

 изјаве лица кпји су били дисциплински кажоени  

 изјаву судије п изрешеним дисциплинским мерама и разлпзима,  

 изјаву п инцидентима и другим изгредима на утакмици укпликп их је билп и др. 
 Прпппзицијама такмишеоа мпже се предвидети пбавеза да се у записник унпсе и други ппдаци, а 
прган кпји рукпвпди такмишеоем мпже прпписати пбразац записника. 
 

Члан 26. 
 

Записник са утакмице сталнпг такмишеоа се саставља искљушивп у присуству главнпг судије и пп 
једнпг пвлащћенпг представника клуба. 
Записник са утакмице пбавезнп пптписују судија и пвлащћени представници клубпва и пверавају 
пешатпм клуба. 

 
Члан 27. 

 
Записник са утакмице је јавна исправа и ппдаци унети у записник сматрају се ташним укпликп се не 
дпкаже супрптнп. Акп се у ппдацима унетим у записник утврди грещка, надлежни такмишарски 
прган ће изврщити исправку такп да записник пдгпвара шиоенишнпм стаоу. 
Исправка грещака унетих у записник се врщи пп службенпј дужнпсти - уппредиваоем ппдатака из 
записника са извещтајима судија, кап и на захтев заинтереспваних клубпва ушесника такмишеоа. 
Захтев за исправку неташнп уписанпг ппдатка улаже се најкасније у рпку пд 48 шаспва пп пдигранпј 
утакмици. Кппија захтева, у истпм рпку и на исти нашин дпставља се другпм клубу ушеснику 
утакмице. 
Такмишарски прган је дужан да п захтеву пдлуши пре нареднпг кпла и п пдлуши пбавести пба клуба 
ушесника утакмице и исту пбјави у свпм службенпм гласилу или на други нашин. 
Такмишарски прган дужан је да п ппднетпм захтеву пбавести заинтереспване клубпве, нарпшитп 
клубпве кпји су ирали утакмицу п кпјпј је састављен предметни записник.  

Члан 28. 
Укпликп главни судија не састави записник пп пдредбама из шл. 25. пвпг правилника казниће се 
нпвшанпм казнпм у складу са дисциплинским правилникпм. 
Укпликп главни судија не састави записник пп пдредбама из шл. 26. пвпг правилника казниће се 
нпвшанпм казнпм пд најмаое 4.000,00 динара у складу са дисциплинским правилникпм. 
У слушају тежег и ппнпвљенпг прекрщаја из става 1 и 2. пвпг шлана, главни судија биће кажоен 
нпвшанпм казнпм пд најмаое 5.000,00 динара и забранпм врщеоа дужнпсти на најмаое 2 
утакмице, у складу са дисциплинским правилникпм. 
 
 
 
 



 

Игралиште 
 

Члан 29. 
 

Игралищта мпрају пдгпварати димензијама утврденим Правилима америшкпг фудбала и 
Прпппзицијама пднпсних такмишеоа.  
 

Пцена ппдпбнпсти терена за игру 
 

Члан 30. 
 

Утакмице се мпгу играти самп на терену кпји је ппдпбан за игру, щтп утврђује главни судија 
утакмице у присуству представника пба клуба у време кпје је пдређенп за ппшетак утакмице. 
Дпмаћи тим је пбавезан да терен припреми за игру такп да буде пптпунп ппдпбан за пдиграваое 
утакмице сталнпг такмишеоа. 
 О евентуалнпј неппдпбнпсти терена за игру пдлушује јединп главни судија пдређен да впди 
утакмицу и ту пдлуку унпси у записник. 

 
Члан 31. 

 
Утакмица мпже да ппшне акп сваки пд тимпва има дпвпљан брпј играша у играшкпј ппреми и 
уписаних у записник. 
Тим мпже да игра и са маое пд 11 играша на терену али се кажоава акп су прекрщена правила 
кпја се пднпсе на брпј играша у фпрмацији при извпдеоу кик-пфа и брпј играша у нападу на линији 
скримиша щтп је пдређенп Правилима америшкпг фудбала. 
Ближе пдредбе п најмаоем брпју играша на утакмицама дпнпсе се Прпппзицијама такмишеоа. 

 
Члан 32. 

 
Играши кпји не наступе пд ппшетка утакмице мпгу накнаднп ући у игру све дп краја утакмице на 
нашин предвиден Правилима америшкпг фудбала, укпликп су пре ппшетка игре уписани у записник. 
На свим утакмицама мпже се изврщити непгранишени брпј измена. 

 
Ппрема 

 
Члан 33. 

 
Тимпви на једнпј утакмици не мпгу да наступе у дреспвима исте или слишне бпје, већ мпрају да 
буду разлишитп пдевени. 
Акп су дреспви исте или слишне бпје, дреспве ће прпменити гпстујући тим, укпликп дпмаћи тим 
наступи у дреспвима свпје бпје. 
Ближе пдредбе п ппреми играша: пбавезнпј защтитнпј ппреми, бпји ппреме, брпјевима и др. 
пдређене су Правилима америшкпг фудбала и Прпппзицијама такмишеоа. 

 
 
 
 



 

Прганизација утакмице 
 

Члан 34. 
 

Одредбе п прганизацији и реду на игралищтима пре, за време и ппсле утакмице уређују се 
Прпппзицијама такмишеоа. 
За прганизацију утакмице пдгпвпран је клуб-дпмаћин. 
  

Јавне утакмице 
 

Члан 35. 
 

Ппд јавним утакмицама ппдразумевају се све утакмице сталних такмишеоа и пријатељске 
утакмице и турнири кпје прганизују клубпви, сппртске и друге прганизације схпднп  oдредбама 
кпје важе за стална такмишеоа. 

 
Пријатељске утакмице и турнири 

 
Члан 36. 

 
Свака пријатељска утакмица мпра бити пријављена савезу на шијпј теритприји се игра и тп 5 дана 
пре утакмице, а у пправданим слушајевима, изузетнп, 48 сати пре утакмице. 
 

Члан 37. 
 

Сваки клуб мпра имати пдпбреое надлежнпг пргана за прганизпваое турнира. Одпбреое из 
претхпднпг става издаје надлежни прган кпјег пвласти СААФ. Захтев за пдпбреое турнира ппднпси 
се најкасније 5 дана пре ппшетка турнира уз ппднпщеое Прпппзиција такмишеоа. 
 

Члан 38. 
 

Регистрпвани играш једнпг клуба мпже гпстпвати на пријатељскпј утакмици у 
другпм клубу уз писменп пдпбреое свпг клуба. На међунарпдним турнирима и међунарпдним 
утакмицама клубпва у земљи и ванземље, мпгу гпстпвати играши из других клубпва уз сагласнпст 
тих клубпва и претхпднпг пдпбреоа пргана кпји пдпбрава и прганизује тај турнир или утакмицу. 

 
Члан 39. 

 
На репрезентативним међунарпдним утакмицама у земљи и ван земље, ван пквира СААФ 
(студентске, средопщкплске и друге репрезентације), мпгу наступити регистрпвани играши - 
шланпви СААФ, али самп уз претхпднп пдпбреое клуба и надлежнпг пргана. 
Одпбреое из претхпднпг става издаје надлежни прган кпјег пвласти Српска аспцијација америшкпг 
фудбала. 

 
 
 
 



 

Наступ играча пп узрасту 
 

Члан 40. 
 

Играши кпји су на пснпву регистрације стекли правп наступа за свпј клуб, мпгу наступати у 
тимпвима: 
- у флаг такмишеоима - укпликп на дан утакмице нису млађи пд 10 гпдина, 
- у јунипрским такмишеоима - укпликп на дан утакмице нису млађи пд 15 гпдина, 
- у сенипрским такмишеоима: укпликп на дан утакмице нису млађи пд 16 гпдина. 
- у Youth такмишеоима-укпликп на дан такмишеоа није млађи пд 13 гпдина 
Прпппзицијама пднпснпг такмишеоа се дефинище наступ играша пп узрасту. 

 
Утврдиваое идентитета играча 

 
Члан 41. 

 
Играш мпже наступити на утакмици сталнпг такмишеоа укпликп је оегпв идентитет утврден на 
пснпву званишнпг списка играша кпјим распплаже главни судија утакмице. 
Идентитет играша утврдује главни судија пре ппшетка утакмице, у присуству представника клуба. 
Прпппзицијама пднпснпг такмишеоа мпже се утврдити и други нашин утврђиваоа идентитета 
играша, нарпшитп за играше млађих узраста. 
 

Лекарски преглед играча 
 

Члан 42. 
 

Играш мпже наступити на утакмици сталнпг такмишеоа укпликп је претхпднп, у истпј такмишарскпј 
гпдини, лекарским прегледпм утврђена оегпва сппртска здравствена сппспбнпст. 
Играш мпже наступити на другпј јавнпј утакмици укпликп је најмаое једнпм у ппследоих щест 
месеци лекарским прегледпм утврђена оегпва сппртска здравствена сппспбнпст. Играш мпра 
имати убележен налаз п изврщенпм сппртскпм лекарскпм прегледу имати званишну пптврду п 
изврщенпм сппртскпм лекарскпм прегледу, кпји пбавља лекарска кпмисија надлежне сппртске 
здравствене устанпве. Играш кпји није лекарски прегледан, пднпснп играш кпји није пбавип 
сппртски лекарски преглед у пдређенпм рпку, или му је пд стране лекара забраоенп играое, кап 
и играш кпме је важеое прегледа истеклп, не мпже наступити на јавнпј утакмици. 
Сппртски лекарски преглед се пбавља у сппртскпј здравственпј устанпви, а укпликп такве устанпве 
нема, надлежни савез ће пдредити здравствену устанпву кпја ће врщити лекарски преглед играша, 
а прегледи се врще пп метпдплпгији - упутствима кпја утврди пвлащћени прган СААФ. 
Један играш не мпже наступити на две утакмице, акп није прпщлп 48 сати пд заврщетка прве 
утакмице 

 
Члан 43. 

 
Клуб дпмаћин је пбавезан да пбезбеди пдгпварајућу медицинску службу на свим јавним 
утакмицама. 
Ближе пдредбе п пвпј служби за утакмице сталних такмишеоа утврдују се Прпппзицијама 
такмишеоа. 



 

Недплазак на утакмицу сталнпг такмишеоа 
 

Члан 44. 
 

Акп у рпку пд 15 минута пд времена пдређенпг за ппшетак утакмице сталнпг такмишеоа не наступи 
један пд тимпва са пптребним брпјем играша, главни судија ће саппщтити пpедставнику тима кпји 
је наступип да се утакмица неће пдржати и тп унети узаписник са утакмице. 
Изузетнп, у слушају да тим није мпгап да наступи услед вище силе, главни судија ће сашекати и 
нещтп дуже, али ће впдити рашуна п тпме да ли утакмица мпже да се заврщи 
на време. Акп се игра вище утакмица на истпм терену, главни судија је дужан да впди рашуна п 
тпме да не дпведе у питаое пдиграваое следеће утакмице. 
Орган кпји рукпвпди такмишеоем регистрпваше утакмицу пп службенпј дужнпсти са 35:0 
предајпм, укпликп кпнстатује да је недплазак тима на утакмицу непправдан. 
Клуб кпји не наступи на пдиграваоу утакмице дужан је да надпкнади щтету другпм клубу. Висину 
щтете, на пснпву дпкументпванпг захтева клуба кпји је пщтећен утврдује прган кпји рукпвпди 
такмишеоем. 
Захтев за накнаду ппднпси се у рпку пд 15 дана пд дана кпји је бип пдређен за пдиграваое 
утакмице. 
 Жалбу на пву пдлуку п накнади щтете мпгу ппднети клубпви кпји су требали да играју утакмицу и 
тп Арбитражнпј кпмисији прекп Кпмесара за такмишеое у рпку пд 8 дана пд дана пријем пдлуке. 
Акп пба тима непправданп не дпду на пдиграваое утакмице снпсиће ппследице предвидене пвим 
Правилникпм и Дисциплинским правилникпм. 

 
Непдиграваое и прекид утакмице 

 
Члан 45. 

 
Акп клуб-дпмаћин, на утакмици сталнпг такмишеоа, није псппспбип терен за игру из 
непправданих разлпга, а не ради се п слушају “вище силе“, па главни судија пдлуши да се утакмица 
не мпже играти или прекинута наставити, щтп мпра бити кпнстатпванп у записнику, утакмица се 
региструје са 35:0 предајпм у кприст прптивника. 
Акп је утакмица сталнпг такмишеоа мпрала бити прекинута из пправданих разлпга кпји се нису 
мпгли птклпнити (невреме, магла, мрак, нестанак електришне енергије, ппжар, земљптрес, и др.), 
п шему пдлушује главни судија, или збпг наступа дана жалпсти,  прган кпји рукпвпди такмишеоем 
пдредиЋе да ли Ће се пдиграти нпва утакмица, наставити прекинута или утакмица регистрпвати 
ппстигнутим резултатпм. 
Клуб кпји непправданп не наступи на пдиграваоу нпве утакмице кпју пдреди надлежни 
такмишарски прган, пдгпвпран је пп пдредбама Дисциплинскпг правилника СААФ, а утакмица се 
региструје пп службенпј дужнпсти са 35:0 предајпм у кприст прптивника. 
Акп пба тима непправданп не дпђу на пдиграваое нпве утакмице снпсиће ппследице предвиђене 
пвим Правилникпм и Дисциплинским правилникпм. 

 
Члан 46. 

 
Тим кпји напусти терен, пднпснп тим кпји изазпве прекид утакмице такп да се иста не мпже 
наставити, укљушујући и прекид утакмице кпји је изазвап играш тпга тима, губи утакмицу са 35:0 
предајпм, укпликп дп прекида оегпв прптивник није ппстигап бпљи резултат. 



 

Члан 47. 
 

Акп је утакмица прекинута збпг инцидента, физишкпг напада на судије, нереда, недпвпљнпг брпја 
играша, неппщтпваоа пдлуке судије да искљушени играш напусти терен и другп, а утврди се да је за 
прекид утакмице крив један пд клубпва ушесника, утакмица ће се регистрпвати са 35:0 предајпм у 
кприст прптивнишкпг клуба, укпликп дп прекида игре није ппстигнут бпљи резултат. 
Акп такмишарски прган утврди да за прекид игре није крив ни један пд клубпва ушесника, пднпснп 
да су за прекид ппдједнакп крива пба клуба, и да је прганизатпр утакмице предузеп све мере 
предвиђене Прпппзицијама такмишеоа п прганизацији и пбезбедеоу реда на утакмицама 
пднпснпг такмишеоа, надлежни такмишарски прганмпже пдлушити да се пдигра нпва утакмица, 
или прекинута региструје ппстигнутим резултатпм. 
Акп је пдлукпм надлежнпг пргана пдређенп ппнпвнп пдиграваое утакмице сталнпг  такмишеоа, 
на ппнпвљенпј утакмици мпгу наступити сви играши кпји имају правп наступа на дан пдиграваоа 
ппнпвљене утакмице. 
У слушају прекида утакмице збпг нереда или пзбиљних инцидената, надлежни дисциплински 
прган мпже суспендпвати пдгпварајући тим пд пдиграваоа утакмица на тпм игралищту или 
ппдрушју за време впдеоа ппступка, дп дпнпщеоа пдлуке. 

 
Забрана наступаоа збпг суспензије 

 
Члан 48. 

 
Суспендпвани тим, пднпснп, у слушају суспендпванпг клуба, сви оегпви тимпви, не мпгу наступити 
на јавнпј утакмици све дпк траје суспензија. 
Све утакмице кпје спадају у време суспензије, изрешене збпг неизврщеоа кпнашних пдлука 
надлежних пргана или неизврщеоа пбавеза насталих из такмишео а, а кпје су предвиђене 
Прпппзицијама надлежнпг такмишеоа, регистрпваће се са 35:0 предајпм у 
кприст прптивника. 
Утакмице на кпјима суспендпвани тим није мпгап наступити збпг суспензије изрешене ради 
утврђиваоа материјалне истине, неппхпднп пптребне за дпнпщеое кпнашне пдлуке п некпм 
сппрнпм слушају, неће се регистрпвати све дпк се не дпнесе кпнашна пдлука. 
Пп дпнпщеоу кпнашне пдлуке клуб је дужан да пдигра утакмице према расппреду надлежнпг 
такмишарскпг пргана. 
Акп суспендпвани тим наступи на јавнпј утакмици ппкренуćе се дисциплински ппступак пп 
пдредбама Дисциплинскпг правилника. 

 
Пдустајаое пд такмичеоа 

 
Члан 49. 

 
У слушају када се клуб расфпрмира или пдустане пд такмишеоа пре пдиграваоа најмаое  рвих 75% 
утакмица, биће брисан из такмишеоа, све оегпве дп тада пдигране утакмице  сматраће се кап да 
нису игране, а наредне пп расппреду неће се играти, нити регистрпвати. 
У слушају када се клуб расфпрмира или пдустане пд такмишеоа за време пдиграваоа највище 
ппследоих 25% утакмица, све оегпве дп тада пдигране утакмице признаће се регистрпваним 
резултатима, а све наредне утакмице пп расппреду регистрпваће се пп службенпј дужнпсти са 
35:0 предајпм у кприст оегпвпг прптивника. 



 

Кпмесар за такмишеое утврђује да ли је клуб пдустап пд такмишеоа на пснпву изјаве клуба и 
других дпказа. 

 
Члан 50. 

 
Према клубу кпји пдустане пд такмишеоа, без пбзира на дп тада ппстигнуте резултате у 
такмишеоу, примениће се пдгпварајуће пдредбе Дисциплинскпг правилника. 

 
Спајаое клубпва 

 
Члан 51. 

 
Спајаое клубпва се врщи на заједнишкпј скупщтини заинтереспваних клубпва кпји су се претхпднп 
на пдвпјеним скупщтинама изјаснили за спајаое. 
Спајаое се врщи ван сталнпг такмишеоа, а најкасније 30 дана пре ппшетка такмишеоа и тп 
искљушивп са клубпм са теритприје истпг града, ппдрушја или регипна.  
Нпвппснпвани клуб настап спајаоем клубпва преузима сва права и пбавезесппјених 
клубпва - правних претхпдника. 
 Приликпм спајаоа, нпвппснпвани клуб задржава правп најбпље пласираних тимпва пп  
узрастима, ппсебнп за свакп сталнп такмишеое, у кпме су се такмишили пдгпварајући  тимпви 
сппјених клубпва.  
Правп наступаоа и регистрацију за такмишеое имају сви дптадащои играши клубпва кпји су се 
сппјили а кпји су регистрпваи у складу са Правилникпм п регистрацији играша и клубпва.  

 
Утврђиваое пласмана 

 
Члан 52. 

 
За свакп првенственп такмишеое впди се табела. Табела садржи: имена тимпва кпји се такмише, 
брпј пдиграних, дпбијених и изгубљених утакмица, брпј датих и примљених ппена и прпценат 
ппбеда пд укупнп пдиграних утакмица. 
Пласман на табели се утврдује прпцентпм ппбеда пд укупнп пдиграних утакмица. 
 
Тиебреакер у слушају једнпкружнпг система такмишеоа:  
Акп два или вище тимпва имају исти прпценат ппбеда али немају паран брпј међуспбних сусрета, 
прави се мини табела самп са тимпвима кпји имају исти прпценат ппбеда. 
Следећи тиебреакери ће пдлушити п пласману и тп редпследпм кпји је наведен: 
1. Прпценат ппбеда у мини табели 
2. Међуспбни скпр 
3. Разлика измеду укупнп ппстигнутих и примљених ппена у мини табели. 
4. Вище ппена укупнп у мини табели 
5. Брпј ппстигнутих ппена у гпстима у пквиру мини групе 
Акп се пласман не мпже утврдити ни на један пд претхпдних нашина, исти ће се утврдити жребпм. 
 
Тиебреакер у слушају двпкружнпг система такмишеоа 



 

Акп тимпви имају исти прпценат ппбеда и паран брпј међуспбних сусрета, пдлушују резултати 
међуспбних сусрета. Укпликп тимпви имају исти брпј ппбеда у медуспбним сусретима, пдлушује 
разлика измеду ппстигнутих и примљених ппена у медуспбним сусретима. 
У слушају да тимпви имају исту ппен разлику у медуспбним сусретима, пдлушује вище ппстигнутих 
ппена у медуспбним сусретима, а у слушају да су ппстигли исти брпј  ппена у медуспбним 
сусретима, пнда вище ппстигнутих ппена на гпстпваоима у међуспбним сусретима. 

 
Регистрпваое утакмица 

 
Члан 53. 

 
Акп на утакмицу није улпжена жалба, а не ппстпје пснпви за регистрацију утакмице службеним 
резултатпм са 35:0 предајпм, утакмица се региструје ппстигнутим резултатпм. 
Орган кпји рукпвпди такмишеоем региструје утакмице у рпку кпји је пдређен Прпппзицијама 
пднпснпг такмишеоа, а утакмице се региструју тек пп истеку рпка за улагаое жалби на утакмице. 

 
Жалба на пдигране утакмице 

 
Члан 54. 

 
О регуларнпсти утакмице сталнпг такмишеоа мпже се рещавати на пснпву жалбе клубпва ушесника 
утакмице, директнп заинтереспваних клубпва, пријаве пргана савеза или рукпвпдства савеза. 
Ппд директнп заинтереспваним клубпм у смислу претхпднпг става ппдразумева се сваки клуб кпји 
је пщтећен резултатпм утакмице на кпју се улаже жалба. 
Жалба пп свим пснпвама, укпликп Прпппзицијама пднпснпг такмишеоа није прпписан другашији 
рпк, мпра се улпжити у рпку пд 8 дана пд пдигране утакмице, са пбразлпжеоем, свим пптребним 
дпказима и дпказпм п уплаћенпј такси. 
Неблагпвременп улпжене, непбразлпжене, недпкументпване, нетаксиране или недпвпљнп 
таксиране жалбе биће пдбашене. 
Ближе пдредбе п жалбенпм ппступку уређују прпппзиције такмишеоа. 

 
Члан 55. 

 
За изузетне слушајеве (куп такмишеоа, утакмице два ппследоа кпла првенствених такмишеоа, и 
сл.), мпже се прпписати ппсебан жалбени ппступак са скраћеним рпкпвима за улагаое и 
рещаваое жалби. 

 
Члан 56. 

 
Свака жалба мпра бити рещена најкасније у рпку пд 15 дана пд дана оенпг улагаоа, укпликп 
Прпппзицијама пднпснпг такмишеоа није предвиден другашији рпк, изузев акп жалбени разлпзи 
спадају у надлежнпст другпг пргана. У тпм слушају, рещаваое жалбе се пдлаже дп кпнашне пдлуке 
надлежнпг пргана. 
Акп првпстепени прган не ппступи у смислу пдредбе из претхпднпг става, ппднпсилац жалбе има 
правп жалбе другпстепенпм пргану у нареднпм рпку пд 8 дана, пд 
дана истека рпка у кпме је првпстепени прган бип дужан да дпнесе пдлуку, укпликп 
Прпппзицијама пднпснпг такмишеоа није прпписан другашији рпк. 



 

Члан 57. 
 

 Жалбе у првпм степену, за стална такмишеоа, рещава дисциплински судија. 
О жалбама на пдлуке из претхпднпг става рещавају пргани предвиђени Прпппзицијама пднпснпг 
такмишеоа. 
Прптив другпстепене пдлуке нема места жалби. 

 
Члан 58. 

 
Другпстепена пдлука мпра бити дпнета у рпку пд 15 дана, укпликп Прпппзицијама пднпснпг 
такмишеоа није предвиђен другашији рпк. 
Акп другпстепени прган не ппступи у смислу пдредбе из претхпднпг става, ппднпсилац жалбе има 
правп да ппднесе предлпг за ппдизаое захтева за защтиту Правилника, пп пдредбама Члана 65. 
пвпг Правилника, у рпку пд 8 дана, пд ппследоег дана накпн щтп је другпстепени прган бип дужан 
да дпнесе пдлуку. 

 
Члан 59. 

 
На пснпву ппднете жалбе неппсреднп или ппсреднп пщтећенпг клуба, пријаве пргана или 
прганизације савеза, кап и пп службенпј дужнпсти, биће дпнета пдлука п регистрацији утакмице 
са 35:0 предајпм у оегпву кприст, укпликп није ппстигнут бпљи резултат, акп је прптивнишки клуб: 
1. наступип са играшем кпји за оега није регистрпван или је неправилнп регистрпван, 
2. наступип са правилнп регистрпваним играшем кпји не испуоава услпве из Прпппзиција 
пдгпварајућег такмишеоа, 
3. наступип са играшем за кпга није утврден идентитет пп пдредбама пвпг Правилника и 
Прпппзицијама такмишеоа, 
4. наступип са играшем кпји се налази ппд казнпм забране наступаоа или суспензијпм, или акп је 
клуб или тим бип ппд суспензијпм, 
5. наступип са правилнп регистрпваним играшем кпји није уписан у записник пре ппшетка 
утакмице, 
6. прекрщип пдредбе кпје се пднпсе на брпј играша млађег узраста у тиму старијег узраста, 
7. наступип са играшем кпји према пдредбама пвпг Правилника нема дпвпљан брпј гпдина за 
наступ у пдгпварајућем тиму, пднпснп, играшем старијег гпдищта, 
8. наступип са играшем за кпга није плаћена такса за регистрацију, 
9. наступип са играшем кпји у пднпсу на лекарски преглед не испуоава услпве пвпг Правилника, 
10. наступип са играшем кпји је истпг дана већ наступип на једнпј утакмици, псим у ппсебним 
слушајевима (краћи временски тпк утакмице, турнир, куп, пријатељске 
утакмице, итд.) 
11. у слушају прекида утакмице кривицпм једнпг клуба, 
 12. у слушају недпласка на ппнпвнп пдиграваое утакмице пдређенп пд стране надлежнпг 
пргана, 
13. акп је утакмица играна на терену шије димензије нису у складу са пдредбама Прпппзиција 
такмишеоа, с тим да је клуб кпји ппднпси жалбу п тпме ппднеп судији писмени пригпвпр пре 
ппшетка утакмице, 
14. акп клуб дпмаћин, свпјпм кривицпм, није припремип терен за игру, а не ради се п слушају 
“вище силе“, такп да буде ппдпбан за пдиграваое утакмице, а тп у записник са утакмице 
кпнстатује главни судија схпднп шлану 30. пвпг Правилника. 



 

Акп је жалбу ппднеп клуб кпји је пщтећен резултатпм утакмице између друга два клуба, пнда се 
пдредбе из става 1. п регистрацији утакмице са 35:0 предајпм не пднпсе на тај клуб, негп на 
пщтећени клуб кпји је играп ту утакмицу. 
Ппред пдлуке п регистрацији утакмице са 35:0 предајпм, прган кпји рукпвпди такмишеоем дужан 
је у свим наведеним слушајевима да надлежнпм дисциплинскпм пргану ппднесе пријаву прптив 
клуба и играша. 

 
Члан 60. 

 
На пснпву ппднете жалбе биће ппнищтена утакмица и пдређенп ппнпвнп пдиграваое у следећим 
слушајевима: 
1. акп је прптивнишки клуб наступип са играшем кпји пп пдредбама Члана 59. ташке 1. и 2. пвпг 
Правилника није имап правп наступаоа, а такмишарски прган утврди да за тп нема никакве 
кривице нити удела клуба, кап и да клуб није знап, нити је мпгап знати за шиоенице кпје 
пспправају исправнпст наступа сппрнпг играша, 
2. акп је прптивнишки клуб наступип са играшем или тимпм кпји је кажоен забранпм играоа, или 
је суспендпван пдлукпм надлежнпг Дисциплинскпг пргана, а п тпме није пбавещтен пп пдредбама 
Дисциплинскпг правилника (за аутпматске суспензије настале 
искљушеоем играша није пптребнп пбавещтеое клубу шији је тим ушинип прекрщај јер се 
искљушеоа региструју у записнику са утакмице кпјим клуб распплаже), 
3. укпликп се утврди да су и један и други клуб наступили са играшима ппд пкплнпстима из Члана 
59. пвпг Правилника. 

 
Члан 61. 

 
Орган кпји рукпвпди такмишеоем утврђује ппстпјаое ппвреда битних пдредби Правила америшкпг 
фудбала и аката СААФ и надлежнпст и нашин пдлушиваоа п оима. 
Ппвреда Правила америшкпг фудбала и аката СААФ мпже ппстпјати акп судија није применип или 
је ппгрещнп применип неку битну пдредбу кпја је неппсреднп утицала на кпнашан исхпд 
утакмице, а та пдлука се не заснива на слпбпднпм судијскпм увереоу.  
Све пдлуке кпје су дпнете на пснпву слпбпднпг судијскпг увереоа не мпгу бити ппдведене ппд 
ппјам ппвреде битних пдредби Правила америшкпг фудбала и аката СААФ. 

 
Ппништеое утакмице пп службенпј дужнпсти 

 
Члан 62. 

 
Пп службенпј дужнпсти биће ппнищтена утакмица и пдређенп оенп ппнпвнп пдиграваое, акп се 
утврди да је билп кпји пд судија утакмице из немпралних ппбуда утицап на резултат утакмице. 
Ппнищтеое утакмице пп службенпј дужнпсти врщи се на пснпву правпснажне пдлуке надлежнпг 
дисциплинскпг пргана или надлежнпг суда за делп примаоа мита или другп немпралнп делп 
предвиденп актима СААФ. 
Ппнищтеое утакмице пп службенпј дужнпсти мпже се изврщити дп заврщетка сталнпг такмишеоа 
у кпјем се играла та утакмица. Утакмица се мпже ппнищтити, пп пријави или пп службенпј 
дужнпсти, пд стране надлежнпг такмишарскпг пргана, самп укпликп је пдлука из претхпднпг става 
ппстала правпснажна дп заврщетка сталнпг такмишеоа. 



 

Ппд заврщеткпм сталнпг такмишеоа у смислу пвпг шлана ппдразумева се дан када је надлежни 
такмишарски прган прпгласип ппбедника пдгпварајућег такмишеоа. 

 
Члан 63. 

 
Акп надлежни прган утврди да су пба клуба ушесника утакмице лажирала утакмицу сталнпг 
такмипеоа, пна ће бити регистрпвана кап пдиграна, ппстигнути резултат неће се признати, 
пднпснп, рашунаће се кап да су пба тима изгубила, а клубпви ће бити кажоени пп пдредбама 
Дисциплинскпг правилника. 
Акп се пд стране трећег клуба или трећих лица изврщи лажираое утакмице у кпме је ушествпвап 
самп један клуб ушесник утакмице, резултат ће бити ппнищтен и пдређенп пдиграваое нпве 
утакмице, а клубпви ће бити кажоени пп пдредбама Дисциплинскпг правилника. 

 
4. ДППИНГ 

 
Члан 64. 

 
Сваки шлан СААФ, билп ппјединац, клуб или пблик удруживаоа у пквиру СААФ, пбавезује се на 
ппщтпваое Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту Републике Србије кап и Антидппинг кпдекса 
Светске антидппинг агенције и у тпм смислу пптпада ппд надлежнпст Антидппинг агенције 
Републике Србије (АДАС) и Светске антидппинг агенције (WАДА). 

 
5. ЗАШТИТА ПРАВИЛНИКА 

 
Члан 65. 

 
Прптив пдлуке из шлана 59. пвпг Правилника, клубпви ушесници жалбенпг ппступка и  Надзпрни 
пдбпр Аспцијације мпгу ппднети захтев за защтиту Такмишарскпг правилника. 
Захтев за защтиту Такмишарскпг правилника мпже се ппднети у рпку пд 8 дана пд дана пријема 
другпстепене пдлуке, пднпснп, прптекпм рпка из шлана 59. пвпг Правилника. 
Захтев се ппднпси надлежнпм пргану савеза кпји пдлушује ппвпдпм захтева за защтиту 
правилника, а прган кпји је дпнеп кпнашну пдлуку дужан је да у рпку пд три дана дпстави 
целпкупну дпкументацију надлежнпм пргану СААФ на пдлушиваое. 
Захтев за защтиту Правилника мпже ппднети пп свпјпј иницијативи и Надзпрни пдбпр СААФ. 

 
Члан 66. 

 
Пп захтеву за защтиту Такмишарскпг правилника пдлуку дпнпси Управни пдбпр СААФ. 

 
Члан 67. 

 
Акп надлежни прган из шлана 65. пвпг Правилника утврди да је захтев за защтиту Такмишарскпг 
правилника пснпван, дпнеће пдлуку кпјпм ће кпнашну пдлуку укинути и вратити надлежнпм 
пргану на ппнпвнп пдлушиваое или, акп тп нађу за схпднп, сам дпнети пдлуку, а акп утврди да је 
захтев непснпван, исти ће пдбацити. 
Одлука надлежнпг пргана пп захтеву за защтиту Правилника биће дпнета најкасније у рпку пд 30 
дана пд дана ппднпщеоа захтева. 



 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 68. 
 

За даваое тумашеоа пвпг Правилника пвлащћен је Управни пдбпр СААФ. 
 

Члан 69. 
 

Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на интернет страни СААФ. 
 
 
 

   
Председник УО СААФ 

Раде Ракпшевић 


