
 
На основу члана 49. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС "Фудбал", број 2/2007), Одбор за хитна питања ФС 
Србије,  на седници одржаној 6.06.2007.године, донео је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О БЕЗБЕДНОСТИ И СИГУРНОСТИ НА ФУДБАЛСКИМ УТАКМИЦАМА 
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  Овим Правилником утврђују се садржај и облици безбедности 
свих субјеката који учествују у организовању и спровођењу фудбалских 
такмичења од општинских фудбалских савеза до Фудбалског савеза Србије  
(у даљем тексту: ФСС ) на начин којим се гарантује потпуна безбедност и 
сигурност свих учесника на фудбалским утакмицама. 
   
  Правилник наводи организационе мере које имају за циљ да 
осигурају безбедност и сигурност на стадиону и око њега, пре, током и 
после сваке утакмице у одређеном такмичењу. 
 

Члан 2. 
  На фудбалске стадионе гледаоци могу уносити само обележја 
којима се не вређају национална, расна, верска или било која друга 
осећања, односно којима се не изазива мржња, раздор и нетрпељивост 
гледалаца - публике. 
 
  На стадиону и у непосредној близини стадиона забрањене су 
све политичке манифестације. 
 
  Строго се забрањује промоција или оглашавање, на било који 
начин, било каквих политичких порука и све друге политичке активности на 
стадиону или у непосредној близини стадиона, пре, за време и после 
утакмице. 
 
 
II - МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА И НЕДОЛИЧНОГ 
      ПОНАШАЊА НА ФУДБАЛСКИМ УТАКМИЦАМА 
 

Члан 3. 
  Безбедност у фудбалској организацији остварује се кроз: 
 
• јединствено поступање у примени безбедоносних мера и активности 

на подручју Фудбалског савеза Србије, у свим степенима такмичења и 
у складу са одговарајућим прописима, 

• сарадњу фудбалске организације са свим субјектима система 
безбедности, а нарочито са надлежним органом унутрашњих послова 
(у даљем тексту: МУП) инспекцијама и другим органима и 
организацијама који су задужени за остваривање безбедоносних 
задатака, 
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• организовано предузимање превентивних мера и активности којима се 
ефикасно спречава угрожавање живота људи и имовине, 

• доследну примену закона и других прописа којима се уређују 
безбедоносна питања, а нарочито прописа фудбалске организације 
којима се конкретније утврђују обавезе и начин организовања 
такмичења и фудбалских утакмица, који гарантују безбедност свим 
учесницима такмичења и гледаоцима који присуствују утакмицама. 

 
Члан 4. 

  У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања 
насиља и недоличног понашања гледалаца, клубови су дужни да: 
 
• подстичу организовање и спортско понашање клубова својих 

навијача, 
• остварују сарадњу са клубовима својих навијача и иницирају 

одређивање редара из њихових редова, ради пружања помоћи 
организаторима спортских приредби у одржавању реда, 

• остварују одговарајуће информисање својих навијача (састанци са 
навијачима, издавање билтена и др.), 

• координирају активности са клубовима својих навијача приликом 
одласка на спортске приредбе на којима су ти клубови и њихови 
навијачи гостујући, 

• предузму друге мере и активности у складу са законом, прописима 
донетим на основу закона и прописима ФС Србије. 

 
Члан 5. 

  Под насиљем и недоличним понашањем на спортским 
приредбама, у смислу овог Правилника, сматра се нарочито: 
 
• физички напад на учеснике фудбалске утакмице, 
• физички обрачун између учесника на фудбалској утакмици, 
• бацање на терен или у гледалиште предмета који могу да угрозе 

живот, физички интегритет или имовину, 
• изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до 

физичких сукоба учесника, 
• оштећење стадиона, опреме, уређаја и инсталација на спортском 

објекту на коме се организује фудбалска утакмица, 
• изазивање нереда приликом доласка, односно одласка са стадиона 

или на стадиону, ремећење тока фудбалске утакмице или угрожавање 
безбедности учесника утакмице или трећих лица, 

• неовлашћени улазак на фудбалски терен, 
• неовлашћени улазак у службене просторије и службене пролазе 

стадиона на коме се игра фудбалска утакмица, 
• уношење у стадион и употреба алкохола или других опојних 

средстава, 
• уношење у стадион, односно коришћење пиротехничких средстава и 

других предмета и средстава којима може да се угрози безбедност 
учесника фудбалске утакмице или омета њен ток, 

• неовлашћени улазак у део гледалишта стадиона који је намењен 
противничким навијачима. 

 
III - ФУДБАЛСКИ СТАДИОНИ - ФУДБАЛСКЕ УТАКМИЦЕ 
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Члан 6. 

  Фудбалски стадиони у смислу овог Правилника разврставају се 
у две групе, и то: 
 
• стадиони са местима за седење, и 
• стадиони са местима за седење и стајање 
 
  Стадион на коме су сва места за седење је стадион на коме су 
сви делови стадиона за гледалиште само за седење,  и/или они на којима 
гледаоци немају приступ деловима стадиона на којима нема седишта. 
 
  За утакмице у организацији УЕФА, стадион чији је један део за 
седење, а има и трибине за стајање, сматраће се стадионом на коме су сва 
места за седење, под условом да трибине за стајање буду затворене за 
гледаоце. 
 

Члан 7. 
  За утакмице такмичења Супер и Прве лиге услови у погледу 
места за седење се утврђују Правилником о лиценцирању клубова и другим 
прописима ФС Србије. 
 

Члан 8. 
  Сваки стадион клуба на коме се одвијају такмичења Супер и 
Прве лиге, поред услова утврђених Правилником о лиценцирању клубова, 
мора да испуњава и следеће услове: 
 
• да има чврсту гвоздену ограду постављену око терена, изграђену од 

вертикалних шипки, одговарајуће висине ради спречавања уласка 
гледалаца на терен и одговарајући број врата премa сваком сектору 
која се отварају према терену за игру, 

• доказ о својинским правима поводом коришћења стадиона која се 
доказују изводом из земљишњих књига (ако стадион није клубски, 
обавезно се мора утврдити власник и његова одговорност), или уговор 
о коришћењу стадиона, 

• да има техничку документацију за изградњу стадиона, оверену од 
надлежног органа управе, 

• да има употребну дозволу за стадион као целину и све уређаје и 
инсталације на њему, издату од надлежног органа управе, 

• да има потврду надлежне стручне организације са седиштем на 
територији на којој се клуб налази, о исправности комплетних електро 
- инсталација на стадиону са посебним акцентом на исправност 
електро - инсталација у свлачионицама играча и судија, нарочито 
када су у питању бојлери, 

• да су трибине и сви објекти стадиона израђени од тврдог материјала 
који се не може физичком снагом гледалаца ломити, ситнити и 
цепати. Забрањено је коришћење монтажних и дрвених трибина на 
стадиону, 

• да су сектори на стадионима одвојени гвозденом - јаком оградом 
одговарајуће висине да би се спречило да гледаоци прелазе из једног 
сектора у други, да сваки има одговарајући број мушких и женских 
мокрих чворова, као и простор за опслуживање безалкохолним 
напитцима, 
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• да има безбедан простор за излазак играча и службених лица на 
терен, 

• да у ограђеном делу стадиона уз ограду има два хидранта, места за 
санитетска возила и ватрогасна возила, 

• да су сви гвоздени елементи на стадиону, стативе, зграде, семафори, 
стубови за светла, ограде, трибине и сл. обавезно уземљени и 
потврду о правилном уземљењу свих металних делова на стадиону 
која важи 6 месеци, после кога рока се поново врши стручна провера, 

• да има посебну просторију за амбуланту која обавезно поред осталог 
мора имати и: санитетски сандучић са прописаним комплетом, торбу 
за хитну помоћ, двоје носила, кремерске шине, гумене коленице, 
чланкобране и медицински сто, 

• да има просторију за анти-допинг контролу са прописаном опремом и 
прибором уколико се на стадиону играју међународне утакмице, 

• да има посебну просторију – контролну собу са свим комуникационим 
уређајима, техничку опрему за праћење и снимање понашања 
гледалаца на спортском објекту, простор за новинаре и ТВ сниматеље 
са одговарајућим бројем телефонских линија и простор за смештај 
одузетих предмета (оружја, петарди, пиротехничких средстава, 
хладног оружја, алкохола и сл.), 

• да седишта морају бити фиксирана за подлогу, свако седиште мора 
да буде посебно одвојено, да буде обликовано, обележено бројем, 
направљено од несаломљивог, незапаљивог материјала са наслоном 
за леђа висине најмање 30 цм (мери се од задње ивице седишта). 
Нису дозвољена седишта у виду клупа и сматраће се као делови 
стадиона за стајање, 

• да има са све четири стране прилаз стадиону, односно одвојене улазе 
по секторима и безбедан смештај превозних средстава гостујуће 
екипе, 

• да улази по секторима морају бити видно обележени како би се 
гледаоци могли оријентисати према улазу за који имају карту. Сва 
врата и покретни улази морају да буду јасно обележени читљивим и 
разумљивим знацима (за међународне утакмице поред српског морају 
бити исписани и енглеским језиком), 

• да се обезбеди да сви пролази за публику, коридори, степенице, 
врата, капије и путеви ка излазима у случају опасности буду 
ослобођени од свих препрека које би могле да успоре слободан 
проток гледалаца, 

• да сва излазна врата и капије на стадиону и све капије које воде од 
простора за гледаоце до простора за игру остају откључана док су 
гледаоци на стадиону, као и да  наведена врата све време буду 
чувана од стране посебно одређених редара, 

• да имају одговарајући број јарбола за постављање застава,  
• да се обезбеди да на стадиону нема продаје или дистрибуције 

алкохолних пића, а да се освежавајућа пића служе у пластичним, 
односно картонским чашама 

 
Члан 9. 

  Све утакмице у такмичењима ФИФА, УЕФА, Супер и Прве лиге, 
као и све утакмице свих степена такмичења разврставају се на: 
 
• утакмице високог ризика, и 
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• утакмице нормалног ризика 
 
  Утакмице високог ризика сматрају се следеће утакмице: 
 
• све утакмице међуклубских такмичења УЕФА, као и све утакмице 

квалификационог и финалног дела Европског и Светског првенства, 
• све утакмице као такве проглашење од стране УЕФА и ФСС на бази 

процене ранијих инцидената изазваних од стране једне од екипа или 
обе екипе, односно због неких других сличних разлога, 

• све финалне утакмице Купа Србије, 
• све утакмице за које се оцењује да ће број навијача гостујуће екипе 

бити већи од 5% капацитета стадиона, 
• све утакмице које привлаче пажњу великог броја страних држављана, 

тј. ако постоје индиције да би могли изазвати  нереде и угрозити 
безбедност на утакмици, 

• све утакмице између клубова чији је ривалитет познат од раније, 
односно уколико њихових навијача постоје антагонизми и 
нетрпељивост, 

• све утакмице које указују на објективну опасност од 
националнистичких ексцеса и негативних понашања већих група 
гледалаца (стање погоршаних међунационалних односа и слично), и 

• све утакмице "баража" за улазак у виши степен такмичења. 
 
  Гаранцију за безбедно одигравање (потврду о безбедности) 
међународних утакмица високог ризика потписују одговорна лица градског, 
општинског органа МУП и генерални секретар ФСС, а за утакмице Супер и 
Прве  лиге, утакмице Купа, утакмице "баража" потврду о безбедности 
потписују одговорна лица - општинског органа МУП и инокосни орган клуба. 
 
  Све утакмице које се не сматрају утакмицама високог ризика 
према критеријумима из овог члана, сматрају се утакмица нормалног 
ризика. 
 
 
IV - ДУЖНОСТИ КЛУБА - ДОМАЋИНА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА 
       ЗА БЕЗБЕДНО ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦЕ 
 

Члан 10. 
  Фудбалски савези, клубови и други субјекти у остваривању 
безбедности, предузимају посебне мере физичко-техничког обезбеђења 
ради чувања и обезбеђења објеката и друге имовине, спречавања и 
откривања свих појава и понашања која могу угрозити безбедност људи и 
имовине, и предузему друге мере и активности којима се обезбеђује 
вршење послова који су предмет овог Правилника. 
 
  За спровођење мера из става 1. овог члана, могу се користити 
услуге посебних организација које су регистроване за вршење послова 
физичко-техничке заштите. 
 

Члан 11. 
  Свака јавна утакмица мора бити пријављена надлежном 
органу унутрашњих послова у складу са законом који регулише ову 
материју. 
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  Организатори утакмице, без обзира да ли је реч о савезима, 
клубовима или неким другим организацијама, морају предузети све што је 
неопходно да би обезбедили ред и безбедност унутар и око стадиона, пре, 
за време и после утакмице. 
   
  Клуб - домаћин као организатор утакмице, дужан је да 
предвиди и спроведе све безбедоносне мере и активности за безбедно 
одигравање утакмице и једини је према организатору такмичења одговоран 
за безбедно одигравање утакмице. 
 
  Клуб - домаћин дужан је да у организацију утакмице укључи 
све субјекте безбедности, а нарочито: 
 
• органе МУП-а 
• редарску службу 
• санитетску службу са довољним бројем санитетских возила, 

санитетског особља, уређаја и средстава за пружање прве помоћи, 
као и болницу која ће бити спремна да евентуално, прими већи број 
повређених, 

• ватрогасну службу са довољним бројем ватрогасних кола и других 
средстава, као и ватрогасаца за интервенцију, 

• информативну службу и службу везе са разгласним уређајима који 
обезбеђују добру чујност у и око стадиона, 

• службу електродистрибуције, 
• комуналне и друге службе, 
• маркетинг службу, 
• вође или представнике навијача домаћег клуба 
 
  Клуб - домаћин као организатор утакмице укључиће у 
организацију система безбедности и представнике гостујућег клуба и 
његових навијача, као и друге субјекте, када оцени да је то неопходно или 
то захтева комесар за безбедност клуба, или када се ради о утакмици 
високог ризика, или када то захтева специјални контролор за безбедност 
утакмице. 
 

Члан 12. 
  Клуб – домаћин као организатор утакмице дужан је да 
обезбеди: 

• да стадион буде чуван од неовлашћеног упада током адекватног 
периода пре дана утакмице, 

• ефикасну безбедносну инспекцију стадиона – тражење 
неовлашћених особа или забрањених предмета/супстанци, пре него 
што се на стадион пусте гледаоци, 

• да стадион има ефикасан систем јавног оглашавања (довољне 
јачине да надјача буку навијача), преко кога ће се давати 
информације строго неутралног карактера и који се не сме користити 
за објаву политичких порука, подршку домаћој екипи или било какву 
дискриминацију против гостујуће екипе, 

• да се путем јавног разгласа гледаоци-навијачи подсете о значају 
придражавања правила спортског навијања, фер плеја и забрани 
уношења и употребе опсних предмета и супстанци, као и о 
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последицама које за играче и екипу за коју навијају могу настати због 
кршења ових обавеза тј. норми понашања. 

 
Члан 13. 

  Клуб – домаћин као организатор утакмице мора да оснује групу 
за везу, која ће се састати на адекватном месту на стадиону у случају 
озбиљног хитног случаја, а после уговореног кратког кодираног знака који 
ће бити емитован преко разгласа на стадиону 
 
  Групу за везу чине: шеф полицијских снага на стадиону, 
специјални контролор за безбедност, комесари за безбедност домаћег и 
гостујућег тима, директор стадиона и делегат утакмице. 
 

Члан 14. 
  Комесар за безбедност клуба - домаћина дужан је да у 
сарадњи са осталим субјектима безбедности из члана 11. овог Правилника, 
који непосредно учествују у организацији утакмице, израде детаљан план 
превентивног деловања клуба - домаћина, с тим, да други учесници израде 
своје посебне планове превентивног деловања у складу са својим 
задацима на дотичној утакмици. 
  Комесар за безбедност клуба обавезан је да састави, у 
сарадњи са полицијским органима, досије свих проблематичних особа-
навијача, коју доставља другим полицијским властима, као и организатору 
утакмице. 
 

Члан 15. 
  План превентивног деловања клуба - домаћина поред 
осталог, обавезно садржи: 
 
• начин сарадње и координације са органима јавног реда и мира, 

инспекцијским службама и другим учесницима у организацији 
утакмице, а посебно начин одржавања везе са МУП пре, за време и 
после утакмице, 

• организацију и опремљеност редарске службе, ватрогасне службе и 
службе хитне помоћи, њихове задатке, као и начин њиховог 
поступања у случају ремећења јавног реда и мира и других ексцесних 
понашања од стране гледалаца, 

• сталну комуникацију са гледаоцима и службеним лицима ради давања 
потребних обавештења и упозорења, 

• превентивни преглед стадиона, просторија, гледалаца, редара, 
техничког особља, а по потреби и других (играча, чланова стручног 
штаба итд.) како би се спречило уношење опасних оруђа, петарди, 
пиротехничких и других опасних средстава, 

• технички преглед инсталација на стадиону, њихову исправност и 
обезбеђење како би се онемогућио приступ неовлашћеним лицима, 

• обезбеђење потребних техничких средстава и ограда како би се 
спречио улазак гледалаца на терен или спречио контакт између 
гледалаца домаће и гостујуће екипе, 

• начин пражњења стадиона или дела стадиона уколико то буде 
захтевала безбедоносна ситуација и конкретно поступање са 
навијачима који су удаљени са стадиона за време утакмице, 

• смештај навијача гостујућег клуба (контрола продаје улазница како би 
се избегло да утакмице заједно посматрају навијачи оба клуба, 



 8

уколико постоје информације да би то могло изазвати угрошавање 
јавног реда и мира, постављање ограда и других средстава између 
навијача два клуба, итд.), 

• план поступања клуба - домаћина као организагтора утакмице у вези 
са посебним захтевима, 

• поступак са привремено одузетим предметима (обезбеђење 
просторије за смештај одузетих предмета, лице које ће их чувати и 
сл.), 

• дужности вођа или представника навијача једне и друге екипе, 
• мере и активности које су предвиђене прописима ФИФА, УЕФА и ФСС, 

односно, других субјеката који се ванредно могу појавити (долазак 
лица под посебним обезбеђењем и сл.), 

• сви органи из чл. 11. овог Правилника, предвиђени за обезбеђење 
утакмице, морају бити на местима која су им одређена плановима 
обезбеђења пре него што стадион буде отворен, 

• контролу присуства у ограђени део стадиона само службених лица и 
њихов прописани размештај, 

• смештај гостујуће екипе и службених лица у хотелима, њихов 
безбедан боравак, безбедан долазак и одлазак са стадиона, 

• и предвиди друге мере сагласно закону и прописима ФСС. 
 
 
 

Члан 16. 
  Комесар за безбедност клуба - домаћина, као организатора 
утакмице, дужан је да са предвиђеним мерама и активностима упозна 
службена лица (судије, делегата и друга лица). 
 
  Уз пријаву за одржавање јавног скупа (утакмице) надлежном 
органу Савеза, комесар за безбедност клуба доставиће један примерак 
превентивног плана безбедности. 
 

Члан 17. 
  Сваки гостујући клуб, пре поласка на одигравање утакмице, 
обавезан је да: 
 
• најкасније 3 дана пре поласка на пут да обавести клуб домаћина - 

организатора утакмице о дану и времену доласка, превозним 
средствима, броју чланова гостујуће екипе који долазе као и о објекту 
у којем ће бити смештени у место одигравања утакмице или ван њега, 

• преко клубова навијача, уколико навијачи иду са клубом, организује 
одлазак на утакмицу - гостовање својих навијача и о броју навијача, 
превозним средствима и именима одговорних вођа навијача, времену 
доласка, обавести орган МУП-а свога места - града и клуб - домаћин - 
организатора утакмице, 

• на тражење комесара за безбедност клуба - домаћина обавезно 
укључи  у превентивни план мера свог комесара за безбедност и вођу 
навијача, 

• своје навијаче обавезно упозна који се реквизити и средства не могу 
уносити на стадион и која се средства не могу употребљавати (тврди 
предмети, петарде и друга пиротехничка средства) као и то, да за 
њихово понашање одговорност сноси гостујући клуб. 
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    Члан 18. 
  Продаја улазница врши се на стадиону и у складу са законом и 
другим прописима из те области. 
 
  Цене улазница за навијаче гостујуће екипе не смеју прећи 
износ плаћен за улазнице исте категорије које се продају навијачима 
домаће екипе. 
 
  На улазницама за утакмице Супер и Прве лиге морају да се 
налазе све информације које њиховим власницима могу бити од помоћи 
(назив такмичења, називи екипа, име стадиона, датум одигравања и 
почетак утакмице, јасно обавештење о локацији седишта (сектор, ред, број 
седишта). 
 
  На полеђини улазница, уз план стадиона са ознакама сектора 
и прилаза, дају се најважнија обавештења о правилима на стадиону 
(забрана алкохолних пића, опасних предмета, процедура претреса 
гледалаца и сл.). 
 
 
V - ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ НАРУШАВАЊА 
       ЈАВНОГ РЕДА И МИРА НА УТАКМИЦАМА 

 
Члан 19. 

  У случају нарушавања јавног реда и мира или других ексцеса 
на утакмици, који се не могу спречити или отклонити предвиђеним мерама и 
активностима, делегат утакмице дужан је да самоиницијативно или на 
предлог специјалног контролора за безбедност или комесара за безбедност 
клуба или судије захтевати да се гледаоци упозоре путем разгласа да не 
врше било какве радње и поступке који угрожавају безбедност, односно 
нормалан ток одигравања утакмице. 
 
  Уколико и поред упозорења гледаоци и даље наставе да 
угрожавају безбедност, односно нормалан ток одигравања утакмице, судија 
ће од делегата захтева да се поново упозоре гледаоци или ће у тежим 
случајевима привремено прекинути утакмицу, а од делегата и комесара за 
безбедност домаћег клуба затражити пражњење дела гледалишта или 
целог стадиона, тако да се утакмица настави без присуства публике. 
 
  Службена лица у случају нарушавања јавног реда и мира 
настојаће да се утакмица одигра, уколико је то могуће до краја, а органи 
безбедности и организатор утакмице дужни су да им пруже сву неопходну 
помоћ. 
 

Члан 20. 
  У смислу овог Правилника тежим случајевима угрожавања 
безбедности људи и имовине, сматрају се: 
 
• продор гледалаца у терен и физички напад на играче или службена 

лица, 
• масовна туча играча два тима, 
• масовна туча између навијача клубова који играју утакмицу, 



 10

• нереди које карактерише безобзирно бацање у терен за игру и 
атлетску стазу пиротехничких и других средстава чије је уношење на 
стадион забрањено, а посебно бацање средстава којима се могу 
угрозити животи гледалаца и имовина (експлозивна и друга средства 
подобна за повреде гледалаца), 

• масовно и континуирано изазивање националне, расне, верске или 
међустраначке мржње која може довести до физичких сукоба на 
утакмици. 

 
 
VI- КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СТАДИОНЕ 
 

Члан 21. 
  Комисија за безбедност и стадионе ФСС је колективни орган 
Извршног одбора ФСС и обавља следеће послове и задатке: 
 
• утврђује јединствен начин примене и доследног спровођења прописа 

ФИФА, УЕФА и ФСС, као и одговарајућих закона поводом стварања 
услова за мирно и безбедно одвијање фудбалских такмичења на 
подручју ФСС, без обзира о ком степену такмичења се ради, 

• утврђује превентивне мере којима се спречава појава насиља и 
недоличног понашања на фудбалским утакмицама од стране 
гледалаца, као и мере против службених лица, уколико нису 
предузели све неопходне радње да до инцидената не дође, 

• даје смернице и пружа сву стручну помоћ у области безбедности и 
сигурности свим фудбалским савезима, односно комисијама за 
безбедност  покрајинских и нижих територијалних савеза, у 
спровођењу утврђених мера којима се стварају услови за мирно и 
безбедно одвијање фудбалских такмичења на подручју ФСС, 

• кроз сталну сарадњу са фудбалским клубовима свих степена 
такмичења, савезима, асоцијацијама клубова, надлежним државним 
органима, ради на организацији и унапређењу система безбедности 
на фудбалским такмичењима унутар саме фудбалске организације, 

• врши преглед стадиона једанпут годишње, по потреби и више пута 
ради утврђивања стања стадиона и игралишта након чега даје своје 
мишљење Комесару за безбедност ФСС на основу којег Комесар за 
безбедност ФСС издаје сертификат у складу са одредбама 
Правилника о лиценцирању фудбалских клубова било за учешће у 
међународним такмичењима или за домаће првенство, 

• организује саветовање за комесаре за безбедност свих клубова на 
целој територији ФСС по утврђеном програму, а обавезно пре почетка 
такмичарске године, 

• на крају сваке такмичарске године, а по потреби и чешће подноси 
извештај о безбедоносном стању на фудбалским утакмицама на целој 
територији ФСС са предлогом мера, 

• координира рад Комесара за безбедност  Заједнице фудбалских 
клубова Супер лиге, Удружења фудбалских клубова Прве лиге и 
Комесара за безбедност. 

 
  Комисија има председника и заменика председника које 
именује ИО ФСС. Председник и потпредседник не могу бити из истог 
територијалног савеза, а број чланова Комисије утврђује се одлуком 
Извршног одбора ФСС.  
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Члан 22. 

  За реализацију задатака и послова безбедности и сигурности 
именује се Комесар за безбедност ФСС који се у сарадњи са Комисијом за 
безбедност и стадионе стара о реализацији задатака  и послова 
безбедности и сигурности наведених у овом Правилнику, Правилнику о 
лиценцирању клубова ФСС, одговарајућих закона и других прописа ФСС. 
 
  Комесар за безбедност ФСС посебно: 
 
• утврђује превентивни план обезбеђења међународних утакмица и 

свих утакмица селекција  репрезентације Србије у земљи и 
иностранству и доставља га уз призјаву - за одржавање јавног скупа - 
утакмице, органу МУП-а надлежном за територију стадиона на којем 
се утакмица игра, 

• дужан је да благовремено упозна службена лица ФИФА и УЕФА 
(судије, делегата и друга лица) о предвиђеним безбедносним мерама 
и активностима за безбедно одигравање сваке међународне 
утакмице, 

• доноси одлуку о издавању сертификата стадионима који се заснива 
на мишљењу Комисије за безбедност и стадионе ФСС, 

• врши све послове и задатке безбедности поводом организовања и 
одигравања свих међународних утакмица свих селекција ФСС, 

• врши све послове и задатке безбедности у такмичењу за Фудбалски 
куп Србије, 

• региструје све негативне појаве на фудбалским стадионима и у 
сарадњи са Комисијом за безбедност и стадионе ФСС утврђује и 
доноси мере којима се спречава ширење истих, 

• одржава везе са навијачима и настоји да буде упознат са њиховим 
обичајима и склоностима, као и да у сарадњи са полицијским 
органима састави списак проблематичних особа-навијача, који би се 
користио када се остварује сарадња са колегама који се у другим 
савезима или клубовима баве истом проблематиком, путним 
агенцијама, клубовима навијача, другим полицијским властима итд, а 
у вези са утакмицама код куће и у гостима, 

• пружа стручну помоћ клубовима који учествују у међународним 
такмичењима која организује ФИФА и УЕФА, 

• у свом раду сарађује са надлежним државним органима (МУП, 
инспекцијски и други органи). 

 
  Комесара за безбедност ФСС и његовог заменика, који морају 
да имају искуство у питањима која су у вези са контролом масе, 
безбедности и сигурности на фудбалским стадионима, јавним редом, 
улазницама и организацијом утакмице,  именује Извршни одбор ФСС. 
 

Члан 23. 
  Ради реализације задатака и послова безбедности и 
сигурности Заједнице клубова Супер  лиге и Удружење клубова Прве лиге 
именују комесаре за безбедност Супер  лиге, односно Прве  лиге, као и 
њихове заменике. 
 
  Комесари за безбедност наведених асоцијација, сваки посебно 
у оквиру надлежног такмичења, утврђују утакмице високог ризика, на бази 
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личне процене засноване на провереним информацијама, ранијим 
искуствима и сл., и  
предлажу Комесару за безбедност ФСС да исте прогласи "утакмицама 
високог ризика" По потреби издају се посебна упутства комесарима за 
безбедност клубова чија је утакмица проглашена "утакмицом високог 
ризика", као и делегату утакмице.  
 
  Сви клубови савезног степена такмичења дужни су да именују 
клубске комесаре за безбедност који се непосредно старају о организацији 
утакмица, примени овог Правилника, сарађују са Комисијом за безбедност и 
стадионе ФСС, Комесаром за безбедност ФСС и комесаром за безбедност 
одговарајуће асоцијације клубова. 
 
  Клубски комесари за безбедност из става 3. овог члана, дужни 
су да у року од 48 сати по одиграној утакмици доставе свој извештај 
Комесару за безбедност ФСС.  
 

Члан 24. 
  У покрајинским, регионалним и нижим савезима, именују се 
комесари за безбедност, чији су задаци и послови утврђени одговарајућим 
прописима надлежног савеза у складу са прописима виших савеза и ФСС. 
 
  У клубовима на нивоу свих степена такмичења именују се 
комесари за безбедност који су дужни да организују и спроводе 
безбедоносне мере и активности у циљу комплетне заштите свих учесника 
утакмице, клубова и њихових објеката, а посебно безбедно одигравање 
фудбалских утакмица. 
 

Члан 25. 
  За утакмице високог ризика одређују се специјални контролори 
за безбедност ФСС које одређује Комесар за безбедност ФСС. Специјални 
контролори за безбедност дужни да у року од 48 сати, по одиграној 
утакмици доставе детаљан извештај Комесару за безбедност ФСС. 
   
  Специјални контролор за безбедност има дужност да врши 
координацију између организатора утакмице, полиције, делегата и да даје 
инструкције у случају нарушавања безбедности учесника утакмице. 
 
  На предлог Комисије за безбедност Комесар за безбедност 
ФСС утврђује листу специјалних контролора за безбедност ФСС из редова 
комесара за безбедност фудбалских клубова Супер и Прве лиге, чланова 
Комисије за безбедност ФСС, комесара за безбедност удружених савеза и 
других стручних лица који су чланови фудбалске организације.  
 

Члан 26. 
  Због пропуста у организацији утакмице са аспекта 
безбедности, Комисија за безбедност и стадионе ФСС, Комесар за 
безбедност ФСС, комесари за безбедност асоцијација клубова Супер и 
Прве лиге и комесари за безбедност територијалних савеза по службеној 
дужности могу подносити пријаве  надлежном дисциплинском органу ради 
покретања и вођења дисциплинског поступка. 
 
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 27. 

  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о безбедности и сигурности на фудбалским такмичењима 
("Збирка прописа ФС СЦГ", јун 2004.г.). 

Члан 28. 
  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу ФСС  "Фудбал". 
 
 
             ПРЕДСЕДНИК 
 
                   мр Звездан ТЕРЗИЋ 


