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Правилник за безбедност и сигурност на УЕФА, издание 2019 

Почитувани, 

На состанокот во Баку, на 29 мај 2019, Извршниот комитет на УЕФА го одобри новиот Правилник за 

безбедност и сигурност на УЕФА (издание 2019) [SSR], кој ќе го замени изданието од 2006 година и 

ќе стапи на сила на 15 јуни 2019.  

Измените се креирани така што ќе го одразат современиот контекст на безбедноста и сигурноста 

на натпреварите на УЕФА. Подолу ќе најдете неисцрпна листа на некои од најзначајните измени: 

1) Измени на одредбите за контакт со поддржувачите и одразување на потребата за 

проактивна и редовна комуникација со нив →Член 5 

2) Додавање референца за потребата за локални, национални и меѓународни договори за 

координација со цел да се обезбеди интегриран пристап во безбедноста, сигурноста и 

услугата → Член 6.02 

3) Додавање референца до упатството на УЕФА во однос на пиротехниката, зајакнување на 

позицијата дека не може да постои безбедна употреба на пиротехника во областите за 

гледачите во рамките на стадионите → Член 6.04 

4) Вклучување можност за намалување на поделбата на билети за идните натпревари, 

вклучувајќи ја и асоцијацијата или клубот во посета кој не ги исполнува барањата во однос 

на евидентирањето на деталите за имателите на билети → Член 16.04 

5) Измена на правилото дека билетите кои им се продадени на поддржувачите на тимот во 

посета не смеат да ја надминуваат цената платена за билетите од слична категорија кои им 

се продадени на поддржувачите на домашниот тим со дополнување дека ова правило не 

важи за билети кои им се достапни за имателите на сезонски билети, лицата кои се 

членови на клуб на поддржувачи или билети кои се продадени како дел од некој 

промотивен пакет → Член 20 

6) Додавање на обврска за организаторите на натпреварот да извршат соодветна проценка 

на ризик заедно со полицијата и да ги евидентираат причините доколку не е обезбедена 

полициска придружба за тимовите и службените лица → Член 23 

7) Додавање на сооднос помеѓу бројот на редари кои патуваат и бројот на поддржувачи кои 

патуваат, со можност за намалување на бројот на билети за идните натпревари на кои 
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учествува асоцијација или клуб во посета кој не го обезбедил потребниот број на редари 

кои патуваат →Членови 24.03 и 24.04 

8) Усогласување на Правилникот за безбедност и сигурност со одлуката на Извршниот 

комитет на УЕФА (испратена преку циркуларно писмо на УЕФА 34/2018), со кое се 

дозволува продажба и дистрибуција на алкохол во рамките на стадионот и неговата 

приватна средина само доколку е дозволено и во рамките на дозволените ограничувања 

согласно националниот и локалниот закон → Член 36 

9) Додавање на барање за копиите на плановите за итни случаи, непредвидени ситуации, 

евакуација на стадионот и борба против тероризмот да се чуваат во контролната 

просторија на стадионот (или на претходно одредена локација во рамките на стадионот, за 

стадиони од категорија 1) и овозможување нивна достапност за увид, со цел гарантирање 

на основните процедури за безбедност и сигурност кои мора да постојат без оглед на 

нивото на натпреварување → Член 41.05 

10) Вклучување во Правилникот за безбедност и сигурност на резолуцијата Европскиот фудбал 

обединет против расизмот, усвоена од страна на Конгресот на УЕФА во мај 2013, како и на 

Упатствата за службените лица на натпреварот во случаи на расистичко однесување на 

фудбалските стадиони, одобрени од Извршниот комитет на УЕФА во јули 2009, со цел 

зајакнување на постапката на УЕФА во три чекори таму каде што постои расистичко 

однесување на натпреварите и со цел нагласување на пристапот на нулта толеранција на 

УЕФА кон расизмот → Член 45, Анекс Б и Анекс В 

Ако имате било какви прашања во однос на горенаведеното, Ве молиме контактирајте го Кени 

Скот, Раководител за операции за безбедност и сигурност (Kenny.Scott@uefa.ch).  

Со почит, 

УЕФА  

Личен потпис 

Теодор Теодоридис 

Генерален Секретар 
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Прилог 

- PDF верзија на Правилникот за безбедност и сигурност на УЕФА (Издание 2019) 

Испратено до (со прилози) 

- Извршен комитет на УЕФА 

- Комитет за стадиони и безбедност на УЕФА 

- Комитет за натпревари на национални тимови на УЕФА 

- Комитет за клупски натпревари на УЕФА 

- Комитет за женски фудбал на УЕФА 

- Комитет за младински и аматерски фудбал на УЕФА 

- Комитет за фер игра и социјална одговорност на УЕФА 

- Европски членови на Советот на ФИФА 

- ФИФА; Цирих 

 

 


