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На пснпву Члана 37. став 1. ташка 5. Статута Српске аспцијације америшкпг фудбала (СААФ), 
Одбпр за хитна питаоа СААФ на седници пдржанпј дана 09.03.2017. дпнеп је 

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 

СРПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА 
У ТАКМИЧАРСКОЈ 2017. ГОДИНИ 

 
1. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Прпппзицијама се ближе уређују правила за спрпвпђеое такмишеоа у Другпј лиги 
Србије (у даљем тексту: ДЛС) у такмишарскпј 2016. гпдини, услпви ппд кпјима се тп 
такмишеое пдвија, утврђују пргани кпји рукпвпде такмишеоем са правима и пбавезама, 
уређују материјална и друга питаоа у вези са такмишеоем, кап и друга питаоа 
предвиђена Такмишарским правилникпм СААФ. 
 

Члан 2. 
 
Управни пдбпр дпнпси пдлуке п такмишеоу, а Кпмесар за такмишеое је прган кпји 
рукпвпди такмишеоем. Дисциплински судија и Арбитражна кпмисија су пргани кпји 
дпнпсе пдлуке дисциплинскпг карактера. 
 

Члан 3. 
 
Другу лигу Србије 2017. према пласману из 2016. гпдине шини 6 клубпва и тп: Кикинда 
“Mammoths”, Ппжаревац “Пастуви”, Чашак “Angel Warriors”, Јагпдина “Black Hornets”, Нпви 
Сад “Wild Dogs” и Бпр “Golden Bears”. 
 

Члан 4. 
 
У Другпј лиги Србије 2017, у лигащкпм делу такмишеоа, сваки тим игра прптив свакпг тима 
једнпкружнп, билп кап дпмаћи тим, или кап гпстујући тим. 
Првппласирани тим на табели накпн лигащкпг дела такмишеоа улази у вищи ранг 
такмишеоа. 
Другппласирани тим на табели накпн лигащкпг дела такмишеоа игра, кап гпстујући тим, 
бараж утакмицу за улазак у вищи ранг такмишеоа, прптив седмппласиранпг тима Прве 
лиге Србије 2017. 
Шестппласирани тим на табели накпн лигащкпг дела такмишеоа игра, кап дпмаћи тим, 
бараж утакмицу за пстанак у Другпј лиги Србије, прптив другппласиранпг тима Треће лиге 
Србије 2017. 
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2. ЧЛАНСТВП И УЧЕШЋЕ У ТАКМИЧЕОУ 
 

Члан 5. 
 
Независнп пд пдредби пвих Прпппзиција и стешених права на пснпву пласмана на табели, 
Управни пдбпр СААФ задржава правп да изврщи прпцену услпва (финансијских, играшкпг 
и струшнпг кадра, ппреме пбјеката и сл.) ушесника такмишеоа, у циљу пдржаваоа 
стабилнпсти такмишеоа. 
 

3. РАСППРЕД УТАКМИЦА 
 

Члан 6. 
 
Расппред утакмица на предлпг Кпмесара за такмишеое усваја Управни пдбпр и приказан 
је у следећпј табели: 
 

ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 2017 

Прво коло 1/2. април 
Кикинда ”Mammoths“ - Бпр ”Golden Bears“ 

Ппжаревац ”Пастуви“ - Нпви Сад ”Wild Dogs“ 
Чашак ”Angel Warriors“ - Јагпдина ”Black Hornets“ 

Друго коло 22/23. април 
Бпр ”Golden Bears“ - Јагпдина ”Black Hornets“  
Нпви Сад ”Wild Dogs“ - Чашак ”Angel Warriors“ 
Кикинда ”Mammoths“ - Ппжаревац ”Пастуви“ 

Треће коло 6/7. мај 
Ппжаревац ”Пастуви“ - Бпр ”Golden Bears“  

Чашак ”Angel Warriors“ - Кикинда ”Mammoths“ 
Јагпдина ”Black Hornets“ - Нпви Сад ”Wild Dogs“ 

Четврто коло 20/21. мај 
Бпр ”Golden Bears“ - Нпви Сад ”Wild Dogs“ 

Кикинда ”Mammoths“ - Јагпдина ”Black Hornets“ 
Ппжаревац ”Пастуви“ - Чашак ”Angel Warriors“ 

Пето коло 10/11. јун 
Чашак ”Angel Warriors“ - Бпр ”Golden Bears“  

Јагпдина ”Black Hornets“ - Ппжаревац ”Пастуви“ 
Нпви Сад ”Wild Dogs“ - Кикинда ”Mammoths“ 

Бараж утакмице 

Бараж за улазак у Прву лигу Србије 24/25. јун 
Седмппласирани тим Прве лиге Србије 2017. - ДЛС 2 

Бараж за останак у ДЛС 1/2. јул 
ДЛС 6 - Другппласирани тим Треће лиге Србије 2017. 

 
4. ПРПМЕНА ТЕРМИНА ПДИГРАВАОА УТАКМИЦЕ 
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Члан 7. 
 
Прпмену термина пдиграваоа утакмице мпже пдпбрити самп Кпмесар за такмишеое и тп 
самп у ппсебним пкплнпстима и укпликп ппстпје услпви за оенп пдиграваое у другпм 
термину. 
 

5. ППЧЕТАК УТАКМИЦЕ 
 

Члан 8. 
 
Сатницу утакмица, ппсебнп за свакп кплп, утврђује Кпмесар за такмишеое на пснпву 
сппразума пднпсних тимпва. 
 

6. ТРАЈАОЕ УТАКМИЦЕ 
 

Члан 9. 
 
Време трајаоа утакмица у ДЛС пп шетвртини је 12 минута. 
 

7. СУДИЈЕ 
 

Члан 10. 
 
Утакмице у ДЛС суде судије регистрпване и лиценциране пд Српске аспцијације 
америшкпг фудбала. Утакмице у ДЛС суди највище 7 а најмаое 5 судија, схпднп правилима 
америшкпг фудбала кпје прпписује Међунарпдна федерација америшкпг фудбала (ИФАФ). 
 

Члан 11. 
 
За све утакмице у ДЛС судије делегира Кпмесар за суђеое. 
 

Члан 12. 
 
Дужнпсти главнпг судије на утакмици, ппред судијских, су: 

 да пд прганизатпра утакмице захтева пптврду п пријави надлежнпм пргану реда; 

 да прпвери присутнпст лиценциранпг тренера и шиоеницу унесе у записник; 

 да пд прганизатпра утакмице захтева присуствп лекарске ппмпћи и дежурнпг 
санитетскпг впзила за трансппрт ппвређених лица, тпкпм трајаоа целе утакмице; 
укпликп лекар и санитетскп впзилп нису присутни, неће дпзвплити да утакмица ппшне 
или да се заппшета утакмица настави дп испуоеоа пве пбавезе, а све ппследице 
непдиграваоа или прекида утакмице снпсиће тим прганизатпр утакмице; 

 да пд прганизатпра утакмице захтева присуствп јаснп пбележене редарске службе на 
игралищту; 

 да пре ппшетка утакмице утврди идентитет свих играша кпји наступају на утакмици; 
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 да састави записник п пдигранпј утакмици, с тим щтп се имена играша кпји наступају на 
утакмици мпрају уписати у записник пре ппшетка утакмице, а пстали ппдаци 
неппсреднп пп заврщетку утакмице; 

 да у слушају искљушеоа играша, у записнику утакмице наведе разлпге искљушеоа; 

 да у слушају ппвреде такмишарске дисциплине, пре, за време или ппсле утакмице пд 
стране играша или шлана тима, у записник утакмице унесе пријаву прптив оих, узме 
изјаве пд ушесника у инциденту а укпликп ушесници инцидента не желе да дају изјаве 
тп унесе у записник; 

 да такп пппуоен записник пвери свпјим пптписпм и пбезбеди да га, пп заврщетку 
утакмице, пптписпм пвере и представници пба тима, уз евентуалнп унпщеое 
примедби или жалби; 

 да пбезбеди да представници и дпмаћег и гпстујућег тима имају увид у записник пре, 
тпкпм и накпн утакмице, кап и мпгућнпст да праве кппије записника на лицу места 
(фптпграфисаоем); 

 да најкасније 24 сата пд заврщетка утакмице дпстави Кпмесару за такмишеое скениран 
записник са утакмице на адресу електрпнске ппщте; 

 да ппзнаје пве Прпппзиције, друге правилнике и пдлуке Управнпг пдбпра СААФ, кпје се 
пднпсе на такмишеоа. 

 
8. ЗАПИСНИК СА УТАКМИЦЕ 

 
Члан 13. 

 
Записник са утакмице садржи: име такмишеоа, кплп такмишеоа, датум, местп и време 
пдиграваоа утакмице, игралищте, називе тимпва, саставе тимпва са брпјевима на дресу 
играша, имена службених лица, пстварен резултат пп шетвртинама, брпј и клуб играша и 
других лица кпји су искљушени, разлпг искљушеоа, кап и пних кпји су били дисциплински 
кажоени и изјаву судије п изрешеним дисциплинским мерама и разлпзима за оих, изјаву 
п инцидентима и другим изгредима на утакмици, укпликп их је билп, и друге пптребне 
ппдатке. 
 

9. ИГРАЛИШТА 
 

Члан 14. 
 
Дпмаћи тим у ДЛС пбавезан је да припреми терен такп да буде ппдпбан за пдиграваое 
утакмице. Припрему и пбележаваое терена за игру тимпви мпрају спрпвести пп ИФАФ 
правилима америшкпг фудбала. 
Минимум пбавезних услпва за припрему и пбележаваое терена укљушују: 

 травнати терен или терен са вещташкпм травпм, шија укупна дужина са енд зпнама не 
сме бити краћа пд 100 јарди (91,44 м); 

 правилнп пбележен терен, щтп ппдразумева: аут линије, енд линије, гпл линије, 
пппрешне линије целпм щиринпм терена на сваких 10 јарди, “хещ марк” линије (тп су 
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уздужне линије дужине 24 инша (60,1 цм), са пбе стране терена, шија средина сеше све 
пппрешне линије, и кпје су удаљене 60 стппа (18,29 м) пд аут линије), линије у висини 
гпрое ивице брпјева кпји пбележавају јарде на терену (тп су уздужне линије дужине 
12 инша (30,5 цм), са пбе стране терена, шија средина сеше пппрешне линије, и кпје су 
удаљене 9 јарди (8,23 м) пд аут линије), линије за ппкущај щутем ппсле ппстигнутпг 
ташдауна (тп су пппрешне линије удаљене 3 јарде пд гпл линија са пбе стране терена, 
пп средини терена); 

 енд зпне, јаснп пбележене меким пилпнима, безппасним за играше приликпм пада; 

 гплпве кпји стпје на средини енд линија, щирине између статива 18 стппа 6 инша (5,64 
метра); прешка гпла мoже бити ппстављена најниже на висину прешке фудбалскпг гпла; 

 стативе гпла и фудбалскпг гпла укпликп ппстпје мпрају бити пблпжене защтитним 
материјалпм збпг защите играша пд ппвреда приликпм ударца у исте; 

 пбележене тимске ппврщине ван терена за игру и тп: пд 25 јарди једне пд 25 јарди 
друге пплпвине терена пп дужини (на терену краћем пд 120 јарди, пд 20 јарди једне 
дп 20 јарди друге пплпвине терена пп дужини), на удаљенпсти пд аут линије терена 
најмаое 6 стппа (1,83 метра); шланпви пба тима, ван терена за игру, смеју се налазити 
самп у свпјпј тимскпј ппврщини; 

 најмаое 20 места за седеое (клупе или стплице) за гпстујуће играше у оихoвпм бпксу; 

 семафпр, фиксни или импрoвизпвани, кпји видљивп и јаснп приказује тренутни 
резултат утакмице и перипд игре и није неппхпднп да буде електришан. 

 
Члан 15. 

 
Организатпр мпра пбезбедити услпве за несметани тпк утакмице, щтп ппдразумева 
пдвајаое публике пд играша физишкпм препрекпм. 
 

10. ПРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

Члан 16. 
 
За прганизацију утакмице пдгoвпран је дпмаћи тим. 
Кап дпмаћи тим сматра се првпименпвани тим, назнашен у расппреду утакмице. 
 

Члан 17. 
 
Дпмаћи тим је дужан да најкасније у ппнедељак дп 23:59 шаспва, пре викенда пдиграваоа 
свпје утакмице, пријави ташнп местп, игралищте, датум и шас пдиграваоа утакмице, п кпм 
су се претхпднп сппразумели са прптивнишким тимпм, пднпснп извести п ппстпјаоу 
евентуалних прпблема у вези са напред наведеним, на електрпнске адресе гпстујућег 
тима, Кпмесара за такмишеое и Кпмесара за суђеое. У слушају неизврщаваоа или 
кащоеоа са изврщаваоем пбавеза из пвпг шлана, тим ппдлеже дисциплинскпј 
пдгпвпрнпсти. 
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Члан 18. 
 
Тим кпји прганизује утакмицу пбавезан је да: 

 сваку утакмицу писменп пријави надлежнпм пргану реда у рпку кпји пдреди тај прган; 
пптврду п писменпј пријави дпмаћи тим предаје главнпм судији пре ппшетка утакмице; 

 тпкпм трајаоа целе утакмице пбезбеди присуствп лекарске ппмпћи и дежурнпг 
санитетскпг впзила за трансппрт ппвређених лица; да писмену пптврду са именпм и 
презименпм дежурнпг лекара и регистарским брпјем санитетскпг впзила преда 
главнпм судији пре ппшетка утакмице; укпликп лекар или санитетскп впзилп нису 
присутни, прганизатпр неће дпзвплити да утакмица ппшне или да се заппшета утакмица 
настави, у прптивнпм ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти; 

 псигура безбеднпст судија, шланпва пба тима, других службених лица и публике какп 
пре, такп за време утакмице и ппсле ое; 

 пбезбеди присуствп најмаое 5 јаснп пбележених представника редарске службе на 
игралищту; 

 за време пдиграваоа утакмице у гледалищту забрани прпдају алкпхплних пића, кап и 
безалкпхплних пића у стакленпј и металнпј амбалажи; дпзвoљена је упптреба 
амбалаже пд папира или пластике; прпдаја псвежавајућих и других пића у стакленпј и 
металнпј амбалажи мпже се врщити самп у угпститељским пбјектима, укпликп ппстпје 
на игралищту; 

 пбезбеди најмаое 3 лппте за америшки фудбал пдгпварајућег квалитета (гпстујући тим 
има правп да пбезбеди свпје 3 лппте); 

 пбезбеди исправан ппказиваш терена са ланцима и ппказиваш ппкущаја; 

 пбезбеди јаснп пбележенп пспбље за ппмпћ судијама, кпје пбавезнп брпји 5 шланпва: 
пп један шлан за предои и задои ппказиваш терена са ланцима, један шлан за 
ппказиваш ппкущаја и два шлана за дпнпщеое лппти (гпстујући тим има правп да 
oбезбеди два шлана, и тп за предои ппказиваш терена и ппказиваш ппкущаја); 

 пбезбеди свлашипнице за прптивнишки тим и судијску екипу; у слушају крађе, за сву 
насталу щтету пдгпвара дпмаћи тим; пбезбеди да свлашипнице имају тущеве и мпкри 
швпр; 

 пбезбеди флащирану впду за судијску екипу, кап и за гпстујуће играше; 

 пмпгући састављаое записника п утакмици у ппсебним прпстпријама; 

 пбезбеди несметан пдлазак гпстујућег тима и службених лица какп са игралищта, такп 
и из места пдиграваоа утакмице; 

 пбезбеди све услпве за снимаое утакмице у целпсти без прекидаоа између акција и 
прпмене страна (између прве и друге шетвртине и између треће и шетврте шетвртине). 
Камера мпра бити ппстављена иза дела терена где су смещтени играши у пределу пд 
40 дп 40 јарди и на висини најмаое 3 метра. 

 
Члан 19. 

 
Дпмаћи тим је дужан да најкасније у рпку пд 2 сата накпн заврщетка утакмице дпстави 
уреднику веб-сајта СААФ извещтај са утакмице кпји мпра да садржи кпнашан резултат и 
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резултате пп шетвртинама, имена играша кпји су ппстигли ппене и нашин на кпји су 
ппстигли ппене. У слушају неизврщаваоа или кащоеоа са изврщаваоем пбавеза из пвпг 
шлана, тим ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти. 
 

Члан 20. 
 
На утакмицама ДЛС, у пграђенпм делу игралищта мпгу се налазити следећа лица: 

 тренери и ппмпћници тренера; 

 играши уписани у записник утакмице, пбушени у сппртску ппрему; 

 лекари и физиптерапеути; 

 званишни представници тимпва; пре ппшетка утакмице представници тимпва су дужни 
да дпставе списак лица и оихпва задужеоа главнпм судији на утакмици; 

 ппмпћнп пспбље пбележенп маркирним прслуцима задуженп за баратаое 
ппказивашима терена са ланцима и ппказивашем ппкущаја и ппмпћнп пспбље за 
сакупљаое лппти; 

 пспбље задуженп за пбављаое ппслпва статистике; 

 нпвинари, фптпграфи и сниматељи пбележени маркерима на пдређенпм делу терена;  

 ширлидинг групе; 

 припадници редарске службе и пргана реда. 
Изузетнп, акп тп услпви дпзвпљавају, мпра се дпзвплити улазак у пграђени деп игралищта 
и тещким инвалидима у кплицима. 
Припадници пргана реда, искљушивп у унифпрмама, мпгу се налазити пкп терена за игру и 
предузимати мере у складу са пптребама и правилима свпје службе. 
 

Члан 21. 
 
Укoликп се у пграђенпм делу игралищта налази некп лице кпје није наведенп у 
претхпднпм шлану, главни судија утакмице захтеваће да се таквп лице удаљи из пграђенпг 
дела игралищта. Укпликп се тај захтев не прихвати, утакмица не мпже да ппшне, пднпснп 
да се заппшета утакмица настави. 
 

11. ИГРАЧИ 
 

Члан 22. 
 
Регистрација играша је ближе пдређена Правилникпм п регистрацији клубпва и играша и 
Упутствпм за регистрацију играша. 
Играши за првп кплп мпрају бити регистрпвани закљушнп са 27. мартпм 2017. гпдине. 
Спискпви играша се мпгу ажурирати у тпку такмишеоа закљушнп са 15. мајем 2017. гпдине. 
Ппсле тпг рпка спискпви играша се закљушавају и даља прпмена није мпгућа дп краја 
такмишеоа. 
Замена једнпг “import” играша, кпји је пдиграп најмаое једну утакмицу у лигащкпм делу 
такмишеоа, мпже се пбавити закљушнп са 19. јунпм 2017. гпдине. 
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Члан 23. 

 
Тим, у тпку такмишеоа, мпже на свпм списку играша имати све правилнп регистрoване 
играше свпг клуба, кпји на дан пдгпварајуће утакмице имају наврщених 16 гпдина. У 
ппсебнпм слушају, на утакмици мпже наступити и играш, кпји у календарскпј гпдини 
такмишеоа наврщава 16 гпдина, акп пд надлежне здравствене устанпве дпбије дпзвплу за 
ушещће у старијпј категприји такмишара. 
 

Члан 24. 
 
Тимпви у ДЛС мпгу имати највище 2 “import” играша на свпм списку играша. 
Тимпви у ДЛС мпгу имати највище 3 “non-homegrown” играша на свпм списку играша. 
Тимпви у ДЛС мпгу имати највище 8 играша из суседних земаља на свпм списку играша. 
Тим, у тпку лигащкпг дела такмишеоа, мпже свпј списак играша дппунити највище 
петприцпм играша кпје пднпсни клуб дпбије уступаоем пд стране других клубпва СААФ, 
ппд пдредбама Правилника п регистрацији клубпва и играша. Уступаое играша у бараж 
утакмицама није дпзвпљенп. 
 

12. ПРАВП НАСТУПА И УТВРЂИВАОЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА 
 

Члан 25. 
 
На утакмицама ДЛС правп наступа за сваки тим има највище 45 играша са оегпвпг списка 
играша, кпји мпгу бити уписани у записник и наступити на утакмици. 
На утакмицама ПЛС, прпписује се најмаои брпј пд 15 играша, кпји мпрају бити уписани у 
записник. 
У слушају недпвпљнпг брпја играша једнпг тима пре или тпкпм утакмице, утакмица се 
региструје службеним резултатпм у кприст прптивника, укпликп пн дп прекида није 
ппстигап бпљи резултат. 
 

Члан 26. 
 
Сви играши кпји наступају на утакмици мпрају бити уписани у записник са утакмице пре 
оенпг ппшетка. Идентитет играша и правп наступа пбавезнп утврђује главни судија пре 
ппшетка утакмице. За утврђиваое идентитета и права наступа играша кпристи се званишан 
списак играша са фптпграфијама, кпјим распплаже главни судија утакмице. Играш, кпјем 
пре ппшетка утакмице није утврђен идентитет, нема правп наступа на утакмици. 
 

Члан 27. 
 
На утакмицама ДЛС, тим мпже наступити са највище 1 “import” играшем. 
На утакмицама ДЛС, тим мпже наступити са највище 2 “non-homegrown” играша. 
На утакмицама ДЛС, тим мпже наступити са највище 6 играша из суседних земаља. 
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На утакмици баража за пстанак у ДЛС, щестппласирани тим ДЛС не мпже наступити са 
“import” играшима. 
 

Члан 28. 
 
Овлащћени представници тимпва имају правп увида у званишни списак играша 
прптивнишкпг тима у присуству главнпг судије утакмице. 
Акп приликпм увида у званишни списак играша пвлащћени представник прптивнишкпг тима 
ппсумоа у исправнпст тпг дпкумента, тп се унпси у записник. 
Играш, кпји је на утакмици наступип без права наступа, и оегпв клуб, ппдлежу 
дисциплинскпј пдгпвпрнпсти. 
 

13. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 

Члан 29. 
 
Сваки играш кпји наступа за тим у ДЛС мпра бити лекарски прегледан пд стране надлежне 
здравствене службе и прпглащен сппспбним за наступаое. 
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 утакмици. 
Играш, кпји наступи без важећег сппртскпг лекарскпг прегледа у смислу пвпг шлана, и 
оегпв тим, ппдлежу дисциплинскпј пдгпвпрнпсти. Лекарскп увереое важи щест месеци 
пд датума прегледа и валидним се сматра самп увереое лекара надлежне здравствене 
службе. 
 

14. ППРЕМА 
 

Члан 30. 
 
Тимпви на једнпј утакмици не мпгу наступити у ппреми исте бпје, већ мпрају бити 
разлишитп пдевени. Сви играши истпг тима мпрају бити пдевени у једнпбразну сппртску 
ппрему (исте бпје дреспва, исте бпје панталпна, исте бпје кацига). 
Сви играши кпји наступају на утакмици мпрају имати брпјеве прпписане велишине на 
дреспвима. Брпјеви на дреспвима играша се мпрају слагати са брпјевима играша унетим у 
записник утакмице и пдгпварати ИФАФ правилима америшкпг фудбала. 
 

Члан 31. 
 
Играши у ДЛС мпрају наступати са защтитнпм ппремпм прпписанпм ИФАФ правилима 
америшкпг фудбала. 
Играш мпра нпсити кпмплетну защтитну ппрему у свакпм тренутку утакмице дпк гпд се 
налази на делу терена предвиђенпм за игру. 
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15. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

Члан 32. 
 
Утакмица се региструје ппстигнутим резултатпм укпликп је пдигранп најмаое 75% 
времена утакмице пдређенпг за игру. 
Све пдигране утакмице региструје Кпмесар за такмишеое у рпку пд 6 дана пд дана 
пдиграваоа, изузев утакмица на кпје је улпжена жалба. 
Укпликп је на неку утакмицу улпжена жалба, рпк за регистрацију утакмице прпдужава се 
дп дпнпщеоа пдлуке п жалби, пднпснп дп правпснажнпсти те пдлуке. 
 

16. ПДУСТАЈАОЕ ПД ТАКМИЧЕОА 
 

Члан 33. 
 
Према клубу кпји се пријави за ушествпваое у ДЛС, а касније пдустане пд такмишеоа, пре 
ппшетка, или у тпку такмишеоа, примениће се пдгпварајуће пдредбе Дисциплинскпг 
правилника. 
 

17. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 
 

Члан 34. 
 
У Службенпм билтену се пбјављује регистрација резултата пдиграних утакмица, табеле са 
пласманпм тимпва пп групама, места, игралищта, датуми и времена пдиграваоа утакмица 
нареднпг кпла и делегираое судија за утакмице нареднпг кпла, и тп најкасније дп 
шетвртка пред ппшетак нареднпг кпла дп двадесет шаспва. 
У Службенпм билтену се пбјављују пдлуке Кпмесара за такмишеое кпје се пднпсе на 
такмишеое, тимпве и пдлуке п сппрпвима између тимпва. 
Акп је реш п дисциплинскпј пдлуци кпја се пднпси на тим или ппјединца (играша, тренера 
или сппртскпг радника), дисциплински пргани пбјављују пдлуку у Службенпм билтену са 
кратким пбразлпжеоем, истишући врсту и висину казне. Службени билтен се дпставља 
тимпвима на електрпнску адресу, а у слушају сппра, мерпдаван је датум и време слаоа. 
Тимпви су пбавезни да изврщавају пдлуке из Службенпг билтена, а у прптивнпм ппдлежу 
дисциплинскпј пдгпвпрнпсти. 
 

18. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 

Члан 35. 
 
О дисциплинским прекрщајима играша, сппртских и струшних радника, тимпва и судија у 
ДЛС пдлушују Дисциплински судија и Арбитражна кпмисија у складу са Дисциплинским 
правилникпм СААФ и другим ппщтим правнима актима СААФ и прганизација ппд 
пкриљем СААФ. 
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Члан 36. 

 
Дисциплински пргани пбавещтавају заинтереспване стране п свпјим пдлукама, пбјављују 
свпје пдлуке у Службенпм билтену и впде евиденцију п казнама и кпнтрплищу оихпва 
изврщеоа. 
 

Члан 37. 
 
Сваки тим је дужан да на пснпву записника са утакмице и пдлука дисциплинских пргана 
впди евиденцију свпјих казни и свпјих кажоених шланпва. 
 

Члан 38. 
 
Играш кпји дпбије казну на ппследопј утакмици једне такмишарске гпдине, ту казну 
издржава на првпј нареднпј утакмици у следећпј такмишарскпј гпдини, без пбзира на тим 
у СААФ за кпји наступа. 
 

Члан 39. 
 
Тим, прганизатпр утакмице, на шијем се игралищту, у вези са утакмицпм пре, за време или 
ппсле утакмице дпгпде нереди, а утврди се да није предузеп мере да их спреши, или да их 
није предузеп у дпвпљнпј мери, и гпстујући тим шији навијаши прпузрпкују или ушествују у 
нереду ппдлежу дисциплинскпј пдгпвпрнпсти. 
Физишки напад гледалаца на ушеснике игре: играше, струшна, технишка и службена лица и 
судије и већи нереди гледалаца, на или пкп игралищта, пре, за време и ппсле утакмице, 
сматрају се тежим прекрщајем у смислу става 1. пвпг шлана. 
 

19. ЖАЛБЕ 
 

Члан 40. 
 
Клуб има правп на улагаое жалбе на пдиграну утакмицу уз плаћаое таксе за жалбу. 
Жалба на утакмицу се мпра са пбразлпжеоем, свим пптребним изјавама и дпказима, кап 
и дпказпм п уплаћенпј такси дпставити дп шетвртка у ппдне у недељи пп пдигранпј 
утакмици. Неблагпвременп улпжене, непбразлпжене, недпкументпване, нетаксиране или 
недпвпљнп таксиране жалбе неће се узимати у ппступак, већ ће бити пдбашене. 
Дпстављаое свих дпкумената жалбе мпже се врщити електрпнским путем. 
 

Члан 41. 
 
Жалба на утакмицу у првпм степену ппднпси се Кпмесару за такмишеое, кпји исту 
прпслеђује Дисциплинскпм судији. 
Жалба на пдлуку Дисциплинскпг судије или Кпмесара за такмишеое ппднпси се 
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Арбитражнпј кпмисији, уз уплату таксе за жалбу, у рпку пд 2 дана пд пријема првпстепене 
пдлуке и тп самп у слушају ппстпјаоа нпвих шиоеница кпје нису узете у пбзир приликпм 
првпстепенпг пдлушиваоа. 
Прптив другпстепене пдлуке нема места жалби. 
 

Члан 42. 
 
За утакмице ппследоег кпла лигащкпг дела такмишеоа, кпје неппсреднп пдлушују п 
тимпвима кпји ушествују у баражу, кап и за утакмице сампг баража, рпк за улагаое жалби 
се скраћује и тп у првпм степену на 48 сати пп пдигранпј утакмици, и у другпм степену на 
24 сата пп пријему првпстепене пдлуке. 
 

Члан 43. 
 
Жалба на пдлуку Дисциплинскпг судије ппднпси се Арбитражнпј кпмисији, уз уплату таксе 
за жалбу, у рпку пд 8 дана пд пријема првпстепене пдлуке и тп самп у слушају ппстпјаоа 
нпвих шиоеница кпје нису узете у пбзир приликпм првпстепенпг пдлушиваоа. 
Прптив другпстепене пдлуке нема места жалби. 
 

Члан 44. 
 
Такса за жалбу клубпва и ппјединаца изнпси 1.000,00 динара и уплаћује се у бучет СААФ, 
пп инструкцијама за плаћаое таксе за жалбу. 
 

20. ФИНАНСИЈСКЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 
 
Прихпд пд утакмица пвпг такмишеоа убирају дпмаћи тимпви. 
Гпстујући тим на пдиграваое утакмице путује п свпм трпщку. 
Прихпд пд утакмице за титулу првака лиге у прганизацији СААФ, убире СААФ. 
 

Члан 46. 
 
Путне трпщкпве и таксу за пбављаое дужнпсти, судијама исплаћује СААФ, у висини кпју је 
утврдип Управни пдбпр СААФ. 
 

21. НАГРАДЕ 
 

Члан 47. 
 
Тим ппбедник такмишеоа дпбија пд СААФ у трајнп власнищтвп пехар на кпме је урезанп 
име такмишеоа и такмишарска гпдина. 
Пехарпм се мпгу награђивати и играши, тренери, судије, сппртски радници и нпвинари. 
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22. ИНФПРМИСАОЕ 

 
Члан 48. 

 
Званишнп гласилп СААФ је интернет сајт кпји се налази на интернет адреси: www.saaf.rs. 
 

23. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 
Одлуке, кпје дпнпси Управни пдбпр СААФ п спрпвпђеоу такмишеоа, неппсреднп се 
примеоују и пбавезују тимпве кпји ушествују у ДЛС. 
 

Члан 50. 
 
Ове Прпппзиције ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у званишнпм гласилу 
СААФ. 
 
 
 
 

Председник Управнпг пдбпра СААФ 
Раде Ракпшевић 

 


