ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ДОБОЈ

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПФС ДОБОЈ
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017. ГОДИНУ

Добој, 14.7.2016. година

На основу члана 35. Статута ПФС ДОБОЈ, Извршни одбор ПФС ДОБОЈ на сједници одржаној 14.7.2016. године у
Добоју, доноси
П Р О П О З И Ц И Ј Е
такмичења Подручне лиге ПФС ДОБОЈ
за такмичарску 2016/2017. годину
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пропозицијама утврђује се начин организовања и провођења такмичења Подручне лиге ПФС ДОБОЈ у
такмичарску 2016/2017.годину.
УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА
Члан 2.
Подручна лига ПФС ДОБОЈ организује се на јединственом територијалном принципу и сачињавају је 14 (четрнаест)
клубови петог степена такмичења у оквиру ФС БиХ односно четвртог у оквиру ФСРС, са простора регије ПФС ДОБОЈ.
УСЛОВИ УЧЕСТВОВАЊА У ТАКМИЧЕЊУ
Члан 3.
За учествовање у такмичењу клубови су обавезни испуњавати услове које клубови морају испуњавати прописане
Одлуком Извршног одбора ПФС ДОБОЈ, овим Пропозицијама и Правилником о фудбалском такмичењу ФСРС.
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 4.
Првенствено фудбалско такмичење Подручне лиге ПФС Добој за сениоре у т/г 2016/2017. организује сеи спроводи по
двоструком бод систему, у јесењем и прољетном дијелу првенства.
Такмичењем у Подручној лиги ПФС ДОБОЈ руководи Извршни одбор ПФС ДОБОЈ, путем Комисије (комесара) за
такмичење ПФС ДОБОЈ.
На крају т/г 2016/2017. године лигу ће сачињавати 14 (четрнаест) следећих клубова:
- Клубови Регионалне лиге ФСРС група „ЦЕНТАР“ који су изгубили статус лиге (најмање један) по пласману из т/с
2016/2017. године
- Првопласирани клубови Међуопштинских лига ПФС Добој група Добој, Шамац и Модрича (три првака) из т/с
2016/2017. године,
- Клубови Подручне лиге ПФС Добој који су пласманом обезбиједили учешће у Подручнол лиги ПФС Добој у т/с
2016/2017. години до броја 14 лигаша за т/с 2017/2018. годину.
Члан 5.
Уколико неки од клубова који су остварили пласман у Подручну лигу ПФС ДОБОЈ одустане од учешћа у такмичењу, у
том случају Извршни одбор ПФС Добој.одлучује о саставу и попуни лиге.
Члан 6.
За учествовање у такмичењу Подручне лиге ПФС ДОБОЈ клубови су обавезни испуњавати ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ за
учешће у Подручној лиги и услове предвиђене Правилником о безбиједности и стадионима ФСРС.
Члан 7.
Утакмице доигравања (баража) се играју по двоструком куп систему а побједник се утврђује као и на утакмицама које се
по овом систему играју у куп такмичењу Републике Српске.
Да ли је клуб домаћин или гост на првој или другој утакмици, утврђује се путем жријеба.
У вези са одигравањем ових утакмица , надлежни су исти органи ПФС ДОБОЈ као и за утакмице првенства.
Утакмице се играју два пута по 45 минута.
Одмор између два полувремена траје највише 15 минута.

Члан 8.

Члан 9.
Приликом обављања жријеба, клубови су обавезни доставити у Секретаријат такмичења на прописаном обрасцу следеће:
назив игралишта на коме ће се играти утакмице,
мјесто и вријеме одигравања утакмица,
боја опреме и резрвну боју са којом ће клуб наступати,
контакт телефон/факс клуба и друго из обрасца.
Члан 10.
Три последња првенствена кола играју се истог дана и у исто вријеме.
У интересу регуларности такмичења надлежни такмичарски орган може утрдити одигравање и више кола у истом
термину.
Члан 11.
Утврђени распоред такмичења може се промијенити, уколико је захтјев за измјену термина поднијет најкасније седам
дана од дана утврђеног за одигравање утакмице.
Уколико је захтјев поднијет након рока из предходног става, неопходна је сагласност и другог клуба.
УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ
Члан 12.
Пласман клубова на табели утврђује се према одредбама члана 42., 43. и 44. Правилника о фудбалским такмичењима
ФСРС.
ДУЖНОСТИ КЛУБОВА
Члан 13.
Клуб домаћин је обавезан припремити терен за игру, а одлуку о подности терена за одигравање утакмице доноси главни
судија.
Члан 14.
Клуб је дужан на терен доћи 60 минута прије почетка утакмице и наступити са најбољим саставом.
Члан 15.
Клуб домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање компјутрску конфигурацију (компјутер-лаптоп и
штампач) са интернет конекцијом за вођење утакмице ЦОМЕТ системом (у резерви: образац записника за утакмице) и
да пружи сву неопходну помоћ при састављању записника.
Члан 16.
Такмичење ПФЛ ПФС Добој административно се води путем информационог система ЦОМЕТ, те је у ту сврху
клуб домаћин обавезан делегату утакмице обезбиједити засебну просторију (канцеларију) у којој морају бити
обезбијеђени рачунар са интернет конекцијом и штампачем.
Клубови утакмице дужни су да најкасније 60 минута прије почетка утакмице доставити делегату утакмице на
прописаном обрасцу ПФС Добој, Спиак играча и службених лица која ће наступати на утакмици.
Списак мора бити овјерен и потписан од стране званичног представника клуба.
Списак пријављених играча мора садржавати податке 18 играча пријављених у ЦОМЕТ ситем. Клубови који
немају 18 играча пријављених у Записник утакмице сносиће дисциплинске санкције.
Члан 17.
Клуб домаћин је дужан да предузме све мјере у циљу обезбјеђења личности: чланова гостујуће екипе, судија,
делегата, прије утакмице, за вријеме одигравања утакмице и по завршетку утакмице, све до напуштања стадиона
и јместа одигравања утакамице.
Домаћи клуб је дужан да обезбиједи одговарајућу дежурну редарску службу са довољним бројем редара и
именованим вођом редарске службе (минимално шест лица/редара), који ће се старати о безбиједности учесника
утакмице.
Клуб домаћин је обавезан обезбиједити дохватаче лопти (минимално 4 дохватача).
Клуб је обавезан обезбиједити љекарску службу која се састоји од: љекара односно физиотерапеута (који су
лиценцирани), дежурно санитетско возило (може и замјенско) са особљем и носилима са одређеним носачима.
Клуб-домаћин је обавезан надлежној полицијској управи пријавити мјесто и вријеме одржавања утакмице а на
захтјев полицијске управе и друге релевантне податке.
Без пријаве надлежној полицијској управи, дежурног санитетског возила (може и обиљежено путничко возило)
љекара односно
физиотерапеута и редарске службе, утакмица се неће играти.
Члан 18.
За вријеме одигравања првенствених утакмица у игралишту, поред терена за игру, у заштитним кабинама могу се
налазити следећа лица:
овлаштени представник клуба,
Шеф стручног штаба са лиценцом,
Тренер клуба са лиценцом,
Резервни играчи (7) у спортској опреми,
Љекар клуба,
Физиотерапеут клуба.

Наведена лица обавезна су имати одговарајућу лиценцу коју издаје ПФС ДОБОЈ за текућу такмичарску
годину.Делегат је обавезан забранити присуство лицима у техничком простору која немају одговарајуће
лиценце за свој рад.
НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА

Члан 19.
Утакмица не може да почне ако један од тимова нема најмање седам играча.
Играчи који нису уписани до почетка утакмице у записник не могу наступити на утакмици.
Ако један тим за вријеме утакмице остане са мање од седам играча, судија је дужан да заустави игру, а ако у року од пет
минута клуб не наступи са минималним бројем играча, судија је дужан да трајно прекине утакмицу.
Члан 20.
Сваки клуб пријављује у записник утакмице 18 играча.
У игри учествије 11 пријављених играча, а током утакмице могу се извршити три замјене.
Представници клубова достављају деелегату састав екипа најкасније 60 минута прије почетка утакмице.
Члан 21.
Екипе на једној утакмици не могу играти у истим или сличним бојама дресова.
У случају да екипе имају дресове исте ли сличне боје, дресове ће обавезно промијенити домаћа екипа као првоименована
екипа.
ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА
Члан 22.
На првенственим утакмицама могу наступити играчи који су стекли право играња према одредбама Правилника о
регистрацији,
статусу и трансферу играча ФС БиХ, уколико су навршили 17 година живота, као и играчи који су навршили 16 година,
али са обавезним специјалистичким љекарским прегледом, којим се оглашава способним за наступање на утакмицама
сениорског узраста.
Клубови Подручне лиге ПФС Добој обавезни су да током цијелог тока првенствене утакмице наступају са једним
играчем узраста до 21 године живота.
Под играчем узраста до 21. године подразумијева се играч који на дан 01. јануара текуће такмичарске године није био
старији од 21. године (т/с 2016/2017. – 1. јануар 1995. године и млађи).
У случају изласка из игре играча узраста до 21 године, умјесто њега мора ући играч узраста до 21 године живота,
уколико је потребно обезбиједити услове из става 3. овог члана.
На утакмицама доигравања (баража) право наступа имају играчи који су стекли право наступа на првенственим
утакмицама најмање тридесет дана (30) ПРИЈЕ ОДИГРАВАЊА ПРВЕ УТАКМИЦЕ ДОИГРАВАЊА (БАРАЖА).
ИНДЕНТИТЕТ ИГРАЧА
Члан 23.
На првенственим утакмицама могу наступати само играчи чији је индентитет утврђен путем спортске легитимације
издате од стране надлежног органа за регистрацију а у случају њеног недостатка индентитет ће се утврдити на основу
јавне исправе: пасоша или личне карте.
Уколико се индентитет играча утврђује на основу јавне исправе, клуб је обавезан на захтјев такмичаског органа
доставити легитимацију у року који предвиђа Правилник о фудбалским такмичењима ФСРС.
Индентитет се у правилу утвђује прије почетка утакмице а за вријеме одмора на полувремену и непосредно по завршетку
утакмице, само за оне играче који су каснили на почетак утакмице, односно на почетак другог полувремена а уписани су
у записник утакмице.

Члан 24.
Сваки играч мора имати спортску легитимацију са убиљеженим датумом и овјереним љекарским прегледом, или изузетно
званичном љекарском потврдом о извршеном љекарском прегледу.
Љекарски преглед важи шест мјесеци, а за играче млађе од 17. година четири мјесеца.
Играч који није уписан у записник утакмице, или који није извршио љекарски преглед, не може наступити на
првенственим утакмицама.
ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ
Члан 24
За све првенствене утакмице, такмичарски орган одређује делегата утакмице, који заступа такмичарско руководство и
има врховни надзор на утакмици.

Након одређивања, делегат добија налог Секретаријата Савеза у чијем садржају мора бити наведено мјесто, вријеме и сат
одигравања утакмице.
Делегат утакмице обавезан је прије почетка, за вријеме и након завршетка утакмице унијети све релевантне
податке у информациони систем ЦОМЕТ на начин како је то дефинисано Упуством о обављању делегатске
дућности.
Уколико не постоји могућност приступа информационом систему ЦОМЕТ прије почетка утакмице, делегат ће
сачинити класични-досадшњи записник ручно писан, те исти накнадно по стварању услова унијети у
информациони систем ЦОМЕТ на начин како је то утврђено Упуством о обављању делегатске дужности.
Делегат утакмице је дужан да у року од 48 сати по одиграној утакмици препорученом поштом, такмичарском
органу достави:
- Спискове играча и службених лица клубова утакмице
- Спецификацију трошкова
- Изјаве искључених играча/одстрањених играча/лица
- Доказ о уплати таксе службених лица утакмице
Делегат утакмице дужан је да у најкасније 24 сата по одиграној утакмици достави записник утакмице путем факса
Секретаријату савеза уколико није утакмица рађена ЦОМЕТ системом на стадиону.
Уколико на утакмици било инцидента, прекида утакмице, делегат је обавезан доставити допунски извјештај.
Члан 25.
Ако делегат утакмице утврди да лица која се налазе у техничком простору немају одговарајућу лиценцу или писмено од
клуба нису овлаштена да обављање дужности, делегат им неће дозволити улазак у ограђени дио терена за игру.
Члан 26.
Делегат утакмице је обавезан 60 минута прије почетка утакмице одржати састанак/брифинг на којем обавезно
морају присуствовати:службена лица утакмице са налога, представници екипа, клубски Комесар за безбиједност, (
представници полиције уколико су присутни као и друга службена лица са Службеног налога ПФС Добој).
СУДИЈЕ
Члан 27.
Првенствене утакмице Подручне лиге ПФС ДОБОЈ могу водити судије са листе лиге а у недостатку могу се користити и
са виших листа, које одреди Комесар за делегирање судија.
Члан 28.
Након одређивања, судија добија налог Секретаријата Савеза у чијем садржају мора бити наведено мјесто, вријеме и сат
одигравања утакмице, као и тачан финансијски обрачун према Одлуци Извршног одбора ПФС Добој који службеним
лицима исплаћује клуб домаћин.
Члан 29.
Судија утакмице је дужан прије почетка утакмице да прегледа и одлучи да ли је терен за игру подобан или није као и
прописане направе на терену за игру.
Ако судија одлучи да терен није подобан за игру, то констатује у записник утакмице и телефонски обавјештава орган
такмичења.
Судија је дужан, да у извјештају о суђењу унесе све примједбе као и замијењене, опоменуте и искључене играче, а према
потреби и друге податке, ако се ради о прекиду утакмице, нереду, тучи, укључујући евентуалне пријаве и сл.
ЗАПИСНИК
Члан 30.
Делегат записник саставља у присуству главног судије и представника клубова и исти се сачињава путем
информационог система ЦОМЕТ, те по завршетку утакмице судија је обавезан својим електронским потписом
закључити утакмицу.
Записник се саставља у четири примјерка од којих прва два припадају делегату, а преостала два клубовима.
Записник са утакмице потписују делегат, судија и представници клубова.Уколико је на утакмици било инцидената,
делегат обавезно доставља свој допунски извјештај у року од 24 сата по одиграној утакмици.
РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
Члан 31.
Ако на утакмицу нјие уложена жалба, а не постоје основи за регистрацију утакмице по службеној дужности, утакмица се
региструје постигнутим резултатом.
Ако је првостепена одлука правоснажна, или је донијета другостепена одлука која је коначна, једном регистрована
утакмица не може бити поништена, изузев у поступку заштите законитости Правилника о фудбалским такмичењима.
Комесари за такмичење врши регистрацију одиграних утакмица у року од 30 дана од дана одигравања тих утакмица.
Ако је уложена жалба, рок за регистрацију утакмице се продужава до коначне одлуке.
ЖАЛБЕ

Члан 32.
О регуларности утакмице сталног такмичења може се одлучивати само на основу жалбе оштећеног клуба, осим у
случајевима када је одлука о регистрацији донијета по службеној дужности.
Под оштећеним клубом, у смислу предходног става, подразумијева се сваки клуб који је оштећен резултатом утакмице на
коју је уложена жалба.
Жалба на ток уткмице мора се телеграфски најавити у року од 24 сата по одиграној утакмици а образложење жалбе и
таксе морају се доставити руководству такмичења у два примјерка у року од 48 сати по одиграној утакмици.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или државни празник, рок за улагање жалбе се продужава за први
наредни радни дан.
Неблаговремено најављене, необразложене, нетаксиране и недовољно таксиране жалбе неће се узимати у поступак, већ
ће бити одбачене а утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.
Члан 33.
Жалбе у првом степену рјешава надлежни такмичарски орган.
Жалбе на одлуке из предходног става рјешава Апелациона комисија ПФС ДОБОЈ као другостепени орган.
Против другостепене одлуке жалба није дозвољена.
Жалба на одлуку првостепеног органа и доказ о уплаћеној такси морају се доставити у року од осам дана од дана пријема
првостепене одлуке.
Жалба на одлуку првостепеног органа и доказ о уплаћеној такси у скраћеном поступку (последње коло, утакмице баража
као и утакмице које одлучују о пласману у виши или нижи степен) морају се доставити у року од три дана од дана
пријема првостепене одлуке.
Одлука по жалбама мора бити донијета у року од осам дана од дана пријема жалбе, а у скраћеном поступку у року од три
дана, изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије је рјешење у надлежности другог органа.
У том случају, рјешавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа.
Ако првостепени орган не поступи у смислу предходног става, сматрат ће се да жалба није усвојена, а оштећена страна
има право жалбе другостепеном органу на начин и у поступку утврђеном овим пропозицијама.
Члан 34.
Ако другостепени орган не поступи у смислу одредбе из предходног члана, подносилац има право да поднесе приједлог
за подизање захтјева за заштиту законитости Правилника.
Рок за подношење приједлога је осам дана по истеку рока за подношење другостепене одлуке или по донијетој Одлуци, а
у скраћеном поступку рок за подношење приједлога је три дана.
ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
О дисциплинским прекршајима клубова, играча, чланова стручног руководства и функционера клубова који учествују у
такмичењу, одлучује се на основу Дисциплинског правилника ФСРС.
ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Приходи са првенствених утакмица припадају клубу домаћину.
Члан 37.
Службеним лицима утакмице припадају одговарајуће накнаде у складу са Одлуком Извршног одбора ПФС ДОБОЈ, без
одбитака а на основу приложеног налога:
- Делегату и судијама исплаћује се накнада од стране клуба домаћина
- Специјалном посматрачу, контролору безбиједности на утакмицама Подручне лиге исплаћује се накнада
трошкова од стране ПФС Добој.
Све уплате клубови врше готовински прије почетка утакмице.
Члан 38.
У складу са Одлуком Извршног одбора ПФС ДОБОЈ о котизацији за учешће у такмичењу, клубови су обавезни
котизацију уплатити на жиро рачун ОФС-а који воде такмичење у техничком смислу у двије рате, сваку 15 дана прије
почетка такмичарске сезоне.
Клуб који не изврши обавезе из предходног става овог члана, не може наступати у такмичењу Међуопштинских лига
ПФС ДОБОЈ као и клуб који није измирио обавезе из предходне такмичарске године.
НАГРАДЕ
Члан 39.
Првопласираној екипи додјељује прелазни пехар и пехар у трајно власништво.
Играчима, техничком и стручном руководству првопласираног клуба додјељују се 25 златних медаља.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.

За све што није предвиђено овим Пропозицијама, важе одредбе Правиника о фудбалским такмичењима ФСРС,
Правилима фудбалске игре и другим прописима ФС РС, ФИФА и УЕФА-е.
Члан 42.
Пропозиције ступају на снагу даном доношења ступањем на снагу овог пречишћеног текста Пропозиција, стављју се ван
снаге Пропозиције такмичења Подручне лига ПФС ДОБОЈ за т/с 2015/2016. годину.
П.Предсједник,
Бранко Стевановић с.р.

