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Предмет: Примена Одлуке Владе Србије о игрању утакмица
        без присуства публике
 
 
 
Поштујући најновију Одлуку Владе Србије о игрању свих утакмица на 
територији Републике Србије без присуства пубике, а у циљу спречавања 
ширења Корона вируса, обавештавају се сви учесни
начину спровођења ове Одлуке:
 
-Све утакмице у свим лигама
Западне Србије (Српска лига 
ФСРЗС, футсал лиге ФСРЗС
окружних и општинских фудбалских савеза) 
ПРИСУСТВА ПУБЛИКЕ. 
 
Поред играча и званичних службених лица к
присуство још: 
 

-максимално по 10 чланова делегација
 

-максимално 5 редара 
 

-максимално 8 сакупљача лопти
 

-акредитовани представници медија
ограђеног дела терена за игру, без контакта са игра
лицима. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на званичном сајту ФСР Западне 
Србије и важиће до нове Одлуке Владе Републике Србије.
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Примена Одлуке Владе Србије о игрању утакмица 
присуства публике 

Одлуку Владе Србије о игрању свих утакмица на 
територији Републике Србије без присуства пубике, а у циљу спречавања 

обавештавају се сви учесници фудбалских утакмица о 
начину спровођења ове Одлуке: 

у свим лигама које се организују на територији
Западне Србије (Српска лига „Запад“, зонске лиге, лиге млађих категорија

ФСРЗС, лиге женског фудбала ФСРЗС
и општинских фудбалских савеза) ИГРАЋЕ СЕ БЕЗ 

 

оред играча и званичних службених лица клубова дозвољено је 

чланова делегација домаћег и гостујућег клуба

максимално 8 сакупљача лопти 

представници медија (новинари, сниматељи) и то ван 
ограђеног дела терена за игру, без контакта са играчима и службеним 

ступа на снагу даном објаве на званичном сајту ФСР Западне 
важиће до нове Одлуке Владе Републике Србије. 
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Одлуку Владе Србије о игрању свих утакмица на 
територији Републике Србије без присуства пубике, а у циљу спречавања 

ци фудбалских утакмица о 

које се организују на територији ФСР 
“, зонске лиге, лиге млађих категорија 

, лиге женског фудбала ФСРЗС и све лиге 
ИГРАЋЕ СЕ БЕЗ 

лубова дозвољено је 

домаћег и гостујућег клуба 

(новинари, сниматељи) и то ван 
чима и службеним 

ступа на снагу даном објаве на званичном сајту ФСР Западне 
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