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За организацију и ред на игралишту и стадиону одговоран је клуб 
домаћин-организатор. Као клуб домаћин сматра се првоименовани клуб, 
назначен у распореду утакмице. За понашање екипа и гледалаца који 
организовано прате утакмицу одговоран је клуб. 

За укупну организацију фудбалске приредбе, одговоран је клуб 
домаћин-организатор који мора предузети све неопходне мере да би се 
обезбедио потпуни ред и да би приредба протекла у духу захтева 
регулисаних у Правилима фудбалске игре, Правилнику о фудбалским 
такмичењима и Пропозицијама такмичења, као  и другим прописима 
којима се регулише одигравање фудбалске утакмице. 

Првенствене утакмице могу се играти на игралишту које је 
регистровано од надлежног органа и које поседује решење о испуњавању 
услова предвиђених у правилима и прописима. 

Утакмице се могу играти на терену који је подобан за игру, а то 
обезбеђује домаћин-организатор. Утврђивање подобности терена за игру 
мора да буде констатовано у присуству капитена и судија у тренутку 
одређеном за почетак утакмице, а може и раније, али истог дана. 

Судија и делегат су обавезни да у записнику такмице унесу донету 
одлуку о неподобности терена и да записник доставе такмичарском органу 
у року од 24 часа, уз претходно телефонско обавештење, надлежном 
такмичарском органу. 

Клубови су обавезни да предузму све неопходне мере да би се 
утакмица одиграла у фер и спортској атмосфери. 

 
ДОМАЋИ КЛУБ ЈЕ ДУЖАН: 

1. Да о свакој утакмици писмено обавести надлежни органу МУП-а у 
року који одреди тај орган и, истовремено, уколико сматра за 
неопходним,укаже на евентуални повећан обим ризика.                
Потврду o примљеном писменом обавештењу, домаћи клуб предаје 
делегату пре почетка утакмице, која се, уз записник, доставља 
надлежном органу. 

2. Да припреми свлачионице за гостујућу екипу, домаћу екипу и судије 
као и заштитне кабине за резервне играче, делегата, стручна 
руководства и представнике клубова, сагласно прописима који то 
регулишу. 
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3. Да припреми терен за игру према Правилима фудбалске игре, 
посебно водећи рачуна о обележавању уздужних и попречних линија и 
линија које обележавају одређене просторе, затим о исправности мрежа, 
врата, заставица на угловима и другом што припада терену за игру, а 
посебно да је терен за игру подобан за кретање играча. 
4. Да одреди најмање пет (пет) редара, који ће бити обележени тракама 
око руке, маркерима или на други одговарајући начин ради одржавања 
реда, како за време одигравања утакмице, тако и пре и после завршетка 
утакмице. Редари морају бити ван ограђеног дела терена за игру. Уз 
одобрење делегата одређеном броју редара може се дозволити 
присуство и у ограђеном делу терена. Списак редара клуб-домаћин 
предаје делегату који га прилаже уз свој извештај такмичарском органу. 
5. Да одреди комесара за безбедност, који је одговоран за целокупну 
организацију утакмице и у обавези је да делегату омогући несметано 
вршење дужности. 
6. Да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и 
других службених лица како пре, тако и за време утакмице и после 
утакмице. 
7. Да пре почетка такмичења организује предавање из Правила 
фудбалске игре, које би одржали врхунски познаваоци Правила 
фудбалске игре из редова судија или бивших судија, по избору 
надлежног органа и да се укаже на испољене слабости у протеклом делу 
првенства и на улогу овлашћених представника клубова, Комесара за 
безбедност, играча, а посебно улогу капитена. 
8. Да обезбеди коректно и спортско понашање екипе у току пута, на 
утакмици и при повратку у место боравка. 
Да за време одигравања утакмице у гледалишту забрани продају 
алкохолних пића као и других безалкохолних пића у стакленој 
амбалажи. Дозвољена је продаја освежавајућих пића у амбалажи од 
папира или пластике. 
9. Да обезбеди здравствену заштиту и дежурно болничко или друго 
возило, које мора бити на игралишту пола сата пре почетка утакмице. 
Регистарски број дежурног возила, са именом и презименом лекара, 
доставља делегату утакмице. 
10. Да обезбеди опрему играча према ПФИ Правило 4., а посебно 
дресови (мајице) буду обележене бројевима величине 25цм, ширине 
5цм, обележени на једнобојном платну 20х30цм и причвршћени на 
мајицама – дресовима. 
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Заменици приликом загревања морају имати мајице, тренерке или 
маркере, боје која је различита од боје дресова на терену. 
11. Да припреми три исправне лопте за одигравање утакмице, а ако се 
игра по снегу лопта не сме да буде беле боје. 
12. Да обезбеди потребан број дечака (10-12) у спортској опреми за 
враћање лопте у терен за игру. 
13. Да обезбеди делегату саслушање искључених и пријављених играча 
и службених лица. 
14. Да обезбеди заставице за судије помоћнике наранџасте или жуте 
боје. 
15. Да обезбеди иза врата потпуно чист простор, како би вратар могао 
обављати задатке без икаквог ометања и утицаја. 
16. Да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на то 
немају право. 
17. Да обезбеди несметан одлазак гостујућег клуба и службених лица 
како са игралишта, тако и из места одигравања утакмице. 
 
ГОСТУЈУЋИ КЛУБ ЈЕ ДУЖАН: 

 
1. Да са екипом дође на стадион најкасније 60 минута пре почетка 
утакмице и да овлашћени представник клуба успостави контакт са 
делегатом и осталим службеним лицима и да присуствује изради 
записника. 
2. Да представник клуба преда списак екипе делегату, као и фудбалске 
легитимације, 60 минута пре почетка утакмице и да учествује у 
прегледу фудбалских легитимација. 
3. Да са екипом обиђе терен и утврди да ли је терен припремљен за 
игру, а евентуалне примедбе достави судији који је једини надлежан за 
утврђивање подобности терена за игру. 
4. Да евентуалне примедбе на мере терена за игру, врата и остале 
справе на игралишту поднесе у писменој форми судији 30 минута пре 
почетка утакмице. 
5. Да се придржава одредбе која регулише правилно понашање 
гледалаца који организовано прате клуб на гостовању. 
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6. Да овлашћени представник клуба обезбеди делегату саслушање 
искључених и пријављених играча и службених лица. 
7. Да пре почетка такмичења организује предавање из Правила игре, 
које би одржали врхунски познаваоци Правила фудбалске игре из 
редова судија или бивших судија, по избору надлежног органа и да се 
укаже на испољене слабости у протеклом делу првенства и на улогу 
овлашћених представника клубова, Комесара за безбедност, играча, а 
посебно улогу капитена. 
8. Да обезбеди коректно и спортско понашање екипе у току пута, на 
утакмицама и при повратку у место боравка. 
 

Ово Упутство усвојено је на Седници ИО ФС Мачваснког округа, која је 
одржана 11.02.2017. године и представља саставни део Пропозиција за 
првенствене фудбалске утакмице окружног степена такмичења на 
територији Фудбалског савеза Мачванског округа.    

    
 
                                                              Председник, 
                                                                     Антонић Драган,с.р. 
  
   
 


