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Предговор  
 На основа на член 50(1) од Статутите на УЕФА, беше усвоен следниот правилник: 
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I Општи одредби  
  

Член 1 – Опсег на примена 

1.01 Овој  правилник се применува секогаш кога кон него упатува конкретен правилник кој 
регулира некое натпреварување кое треба да се одигра под покровителство на УЕФА. 
Ваквиот правилник може да содржи дополнителни услови кои ги дополнуваат или 
заменуваат одредбите на овој правилник. 
 

1.02 Овој правилник ги регулира организационите мерки наменети да осигураат сигурност 
и безбедност во и околу стадионот пред, за време и после секој натпревар во 
даденото натпреварување.  
 

1.03 Тој не претставува исцрпен список на организациски мерки кои треба да се преземат 
од страна на организаторот на натпреварот и асоцијациите или клубови кои 
учествуваат, и не влијае врз законските обврски кои произлегуваат од позитивното 
национално законодавство.  

  

Член 2 – Намена  

2.01 Целта на овој правилник е да се запознае организаторот на натпреварот и  
асоцијациите или клубовите кои учествуваат со нивните должности и одговорности 
пред, за време и после секој натпревар со цел да се обезбеди сигурност и безбедност 
и пријатна околина за сите присутни.  

  

Член 3 – Дефинирање на термини  

3.01 За целта на овој правилник, важат следните дефиниции:  
 а. Систем за видео надзор: фиксни камери со функција за ротирање и зумирање за 

следење на гледачите, пристапите до и влезовите на стадионот, и сите делови 
за гледање во рамките на стадионот. 

 б. Контролна просторија: просторија резервирана за лица кои имаат севкупна 
одговорност за сигурносните и безбедносните работи поврзани со натпреварот, 
имено главниот полициски службеник за натпреварот, службеникот за 
безбедност на асоцијацијата или клубот, службеникот за безбедност на 
стадионот и вработените.  

 в. Систем за осветлување при итни случаи: систем кој обезбедува  осветлување во 
случај на прекин на електрична енергија, вклучувајќи ги сите патеки за излез и 
евакуација, со цел да се осигура безбедност и да се насочат гледачите.  

 г. Организатор на натпреварот: асоцијација или клуб кој е одговорен за 
организирање на натпревар кој треба да се игра дома или асоцијација, клуб или 
друг субјект кој е одговорен за организирање на натпревар на неутрално место, 
без разлика дали е вклучен еден од неговите тимови.  

 д. Полиција: државниот орган одговорен за одржување на јавен ред и безбедност 
на натпреварот.  

 ѓ. 
 
 
 

Приватно обезбедување: обучено лице (без разлика дали директно вработено 
или со договор за ангажирање) оценет како надлежен за преземање на своите 
одредени функции за сигурноста и безбедноста во и околу стадионот. Оваа 
улога се разликува од онаа на надзорник затоа што приватно обезбедување 
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е. 

може да има дополнителни улоги за кои е потребно специфична дозвола во 
согласност со националното законодавство.  
Систем за обраќање кон јавноста: електронски систем на звучници кој може 
веднаш да пренесува јасни пораки до сите гледачи   

 ж. Надлежни органи: сите национални или локални органи одговорни за 
подготовка и имплементација на мерките за безбедност и сигурност поврзани 
со фудбалскиот натпревар, на пр. полиција, прва помош и медицински служби и 
противпожарни служби. 

 з. 
 
 
ѕ. 
 
и. 
 

Безбедност: секоја мерка со цел да се заштити здравјето и благосостојбата на 
поединците и групите кои присуствуваат, работат или учествуваат во 
натпреварот. 
Сигурност: секоја мерка со цел да се спречи, намали ризикот и да се одговори 
на криминална активност или нарушување сторено поврзано со натпреварот. 
Безбедносен персонал: полициски службеници, приватно обезбедување и/или 
редари.  

 ј. 
 

Услуга: Секоја мерка со цел лицата или групите кои присуствуваат на 
натпреварот да се чувствуваат пријатно.   

 к. 
 
 
л. 

Редар: обучено лице (без разлика дали директно вработено или со договор за 
ангажирање) назначено како компетентно да презема функции поврзани со 
безбедноста и сигурноста во и околу стадионот. 
Службеник за поддршка на комуникација: лице кое дејствува како клучна точка 
за контакт за поддржувачите на националната асоцијација или клуб. 
 

3.02 Во овој правилник, користењето на машки род подеднакво се однесува и на женски 
род. 

  

Член 4 – Назначување на службено лице за безбедност и сигурност 

4.01 Секоја асоцијација и клуб мора да назначи компетентно лице како службено лице за 
безбедност и сигурност кој ќе ги извршува следните функции: 

 а. развива, имплементира и ревидира политика и процедури за безбедност и 
сигурност, вклучувајќи и управување со ризици и планирање;  

 б. 
 
 

биде главна точка на контакт помеѓу надлежните власти и асоцијацијата или 
клубот во однос на организацијата на безбедноста и сигурноста на натпревари 
на УЕФА; 

в. управува со операции за натпреварот безбедност и сигурност на натпреварот, 
вклучувајќи ресурси, брифинг, распоредување и давање инструкции; 

г. 
 
 

 
се осигура дека инфраструктурата, системите и опремата на стадионот се 
сертифицирани како погодни за намена. 

 
 
 
4.02 

Службеното лице за сигурност и безбедност мора да биде квалификувано во 

согласност со релевантните национални правни рамки. 

 
Службеното лице за безбедност мора да има големо искуство со работи поврзани со 
контрола на толпи, сигурност и безбедност на фудбалски места.  

  

Член 5 – Соработка и комуникација со поддржувачите 

5.01 Асоцијациите и клубовите се охрабрени да развиваат и одржуваат проактивна и 
редовна комуникација со поддржувачите и нивните претставници за да создадат 
партнерство како и да решаваат проблеми.  
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5.02 Асоцијациите и клубовите мора треба да се размислуваат за подготвување на повелба 

во која се конципираат меѓусебните очекувања и обврски на поддржувачите. 

 
5.03 Асоцијациите и клубовите треба да назначат службено лице за врска за да делува како 

лице за контакт со поддржувачите.  
 
 

 

II Соработка  
  

 
 Член 6 – Должност за соработка со надлежните органи  
6.01 
 
 

Асоцијациите или клубовите кои учествуваат мора да се обезбедат ефективна и 
ефикасна размена на информации, вклучувајќи го и прекуграничните информации, за 
да се гарантира безбеден, сигурносен и пријатен настан. 

6.02     Асоцијациите и клубовите кои учествуваат мора да осигураат дека се формирани 
локални, национални и меѓународни договори за координација за да се обезбеди 
интегриран пристап за безбедност, сигурност и услуги. Ова вклучува имплементирање 
на мерки во соработка со надлежните органи за спречување на присуство на лицата 
кои се исклучени со какви било административни или судски наредби за присуство на 
натпревари. 

6.03 Организаторот на натпреварот е одговорен за соработка со државните органи во 
земјата-домаќин / град за да се осигура дека тие работат во насока на спроведување 
на мерките кои се содржани во овие прописи. 

6.04 Во врска со надлежните органи, организаторот на натпреварот мора да вклучува јасни 
политики и процедури за прашања кои би можеле да влијаат на управување со 
толпата и ризиците за здравјето и безбедноста, особено, употребата на пиротехнички 
материјали, насилно однесување и расистичко или дискриминаторско однесување. 
Што се однесува до пиротехничките материјали, организаторот на натпреварот и 
асоцијациите и клубовите кои учествуваат се потсетуваат на следниве насоки на УЕФА:  

 а. небезбедна употреба на пиротехнички средства е можна во деловите за 
гледачите во рамките на фудбалските стадиони; 
 

 б. кога пиротехничките материјали се фрлени на теренот, играчите и судиите мора 
да се движат подалеку од пиротехнички средства; 
 

 в. судијата можеби ќе треба да ја прекине играта сé додека пиротехничките 
материјали фрлени на теренот не изгорат; 

 г. со пиротехничките материјали никој не смее да се ракува сé додека не изгорат, 
па дури и тогаш со нив мора да се постапува од страна на обучен и опремен 
персонал.  

6.05 Во однос на соработката меѓу полициските сили кои се вклучени во еден натпревар, 
организаторот на натпреварот треба да ги охрабри полициските сили на земјата 
домаќин да побараат присуство на делегација од полицијата од земјата гостин каде 
што нивото на ризик го прави ова препорачливо.  

 
 

Член 7 – Идентификување на одговорните лица  

7.01 Организаторот на натпреварот мора да го/ги идентификува:  
 a. главниот полициски служебник и/или службеникот за безбедност на стадионот 
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со севкупна одговорност за сигурност и безбедност на натпреварот; 
 б. сите други поединци одговорни за сигурност/безбедност, медицински служби  

и противпожарните служби.  
  

Член 8 – Персонал за безбедност  

8.01 
 
 
 

Организаторот на натпреварот и соодветните органи на власта мора да се согласат за 
структурата на командата и контролата за овој настан и да се осигури дека ова е јасно 
документирано во конципирањето на околности, доколку ги има, при контрола на 
трансферите на стадионот од управување на стадионот до полицијата. 

8.02 Во соработка со надлежните органи, организаторот на натпреварот мора да осигура 
дека има доволен број на редари и за да се осигура безбедноста на јавноста и на 
учесниците на натпреварот на стадионот и во неговото непосредно опкружување. 
Каде што е потребно, полицијата треба да бидат достапни за поддршка на редарите и 
приватно обезбедување, за да се спречи појавите на насилство или нарушување.  

  

Член 9 – Група за врска 

9.01 Организаторот на натпреварот треба да основа група за врска која вклучува: 
 а. постаро службено лице кое делува во име на организаторот на натпреварот; 
 б. постар застапник на: 
   секој од засегнатите надлежни органи; 
  i. секој од засегнатите јавни органи; 
  ii. редарите; 

iii. сопственикот на стадионот; 
  iv. тимовите - учесници; 
 в. Службеното лице за безбедност и сигурност на клубот или националната 

асоцијација  
г. Делегатот за натпреварот на УЕФА 

 д. Службеното лице за безбедност на УЕФА, доколку има. 

9.02 Организаторот на натпреварот треба да идентификува соодветно место за средби во 
рамките на стадионот каде групата треба да се среќава во случај на сериозен итен 
случај.  

9.03 Членовите на групата за врска мора да добијат кратки, кодирани знаци за повик кои ќе 
бидат емитувани преку системот за обраќање кон јавноста со цел нивно повикување 
на договореното место за средби. 

9.04 Членовите на групата за соработка мора да одат на договореното место средба без 
непотребно одложување. Организаторот на натпреварот мора да се осигура дека 
членовите на групата за врски се во можност да комуницираат слободно по телефон 
или радио со контролната соба на стадионот или на друго место каде се одвива 
состанокот на групата за врска. 
 

  

Член 10 – Одвојување на гледачите и стратегија за растурање на толпи 

10.01 За натпревар каде гледачите се одвоени, организаторот на натпреварот заедно со 
главниот полициски службеник и службеникот за безбедност на стадионот мора да 
направат стратегија за одвојување. Доколку е неопходно, оваа стратегија исто така ќе 
вклучува и стратегија за паркирање за различните групи на навивачи.  
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10.02 Стратегијата за растурање на толпи на крајот на натпреварот мора да се дискутира на 
организациониот состанок утрото пред натпреварот.  

  

Член 11 – Инспекција на стадионот   

11.01 Организаторот на натпреварот мора да осигура дека на стадионот на којшто ќе се 
одржува натпреварот била извршена темелна инспекција и е во целосна согласност со 
сертификатот за безбедност на стадионот издаден од назначените надлежни органи.  

11.02 Овој сертификат за безбедност мора да е валиден за период не подолг од една година 
пред датумот на натпреварот.  

 
 

Член 12 – Прва помош за гледачите  

12.01 Бројот и квалификациите на лицата за прва помош кои се назначени да им даваат 
прва помош на гледачите, мора да биде одобрен од засегнатите надлежни органи, 
кои исто така ќе го одредат и бројот на возила за брза помош кои ќе бидат 
стационирани на локацијата за време на натпреварот. 

12.02 Лицата за прва помош треба лесно да може да се идентификуваат. 
  

Член 13 – Служби за итна помош  

13.01 Мора да се обезбедат соодветни простории и објекти во рамките на и околу стадионот 
за полицијата, медицинската служба и противпожарната служба, во согласност со 
барањата на засегнатите надлежни органи.  

  

III- Издавање билети  
  

Член 14 – Продажба на билети   

14.01 Продажбата на билети мора да биде строго контролирана. 
14.02 Гостинска асоцијација или клуб треба да разгледа донесување на систем за 

дистрибуција на билети за своите навивачи кои патуваат во градот каде што 
натпреварот треба да се одигра. Билетите треба да бидат дистрибуирани само по 
покажување на документиран доказ за идентификација од страна на гледачите на кои 
им биле продадени билети. 
 

14.03 Во секој случај, билетите може да се продаваат на стадионот или на кое било друго 
место во истиот град на денот на натпреварот само со одобрение од страна на 
полицијата и/или надлежните органи и во консултација со асоцијациите или 
клубовите - учесници. 

  

Член 15 – Распределба на билети  

15.01 Секоја асоцијација или клуб - учесник на кој му се распределени билети за 
натпреварот е задолжен да осигура дека овие билети се распределени само меѓу 
неговите навивачи. 

15.02 Кога натпреварот се игра на неутрално место, организаторот на натпреварот е 
задолжен да осигура дека ниеден од неговите билети не е доделен на навивачите на 
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учесничките тимови.  
15.03 Организаторите на натпревари и асоцијациите и клубовите на кои им се распределени 

билети ќе бидат целосно одговорни ако некои од билетите се најдат на црниот пазар 
или во рацете на неовластени лица или агенции.  

  

Член 16 – Податоци за имателите на билети  

16.01 Асоцијациите и клубовите-учесници треба да водат детална евиденција на оние лица 
на кои им биле продадени или дадени билети. Ова треба да вклучува имиња, адреси 
и датум на раѓање на сите овие лица. 

16.02 Сите такви лични информации мора да бидат ставени на располагање, на барање, на 
УЕФА, на организаторот на натпреварот и на локалната или националната полиција во 
земјите каде што натпреварот се изведува и подлежи на важечките закони. Ако е 
потребно, исто така, треба да бидат обезбедени на полицијата во земјите низ кои ќе 
поминат поддржувачите на пат кон крајната дестинација каде што се одвива 
натпреварот. 

16.03 Каде што билетите се доделени на трети лица, вклучувајќи и поддржувачи на клубови, 
за дистрибуција, организаторот на натпреварот, асоцијацијата или клубот кој е во 
прашање мора да се осигура дека третите страни не ги дале билети на корисници кои 
не обезбедиле документиран доказ за идентификација. 
 

16.04 Кога во гостинската асоцијација или клубот не ги исполнуваат условите кои се 
однесуваат на евидентирање на детали за имателот на билетот и ставање на 
располагање на таквите информации, а потоа делумно или целосно намалување во 
распределбата на билети за 5% за идните натпревар (и) кои ја вклучуваат 
релевантната асоцијација или клуб може да се изрече како дисциплинска мерка.  

16.05  Гостинската асоцијација или на клуб мора да ги обезбеди сите можни информации за 
бројот на лица за кои се верува дека се ќе патуваат за натпревар без билети. 
Информациите треба да бидат обезбедени за потенцијалната побарувачка за билети 
од поддржувачите на гостинскиот клуб кои живеат во земјата-домаќин или град. 
 

  

Член 17 – Стратегија за распределба на билети  

17.01 Во консултација со полицијата и/или со другите надлежни органи, организаторот на 
натпреварот мора да осигура дека, доколку се смета за неопходно, билетите се 
распределени на начин кој осигурува максимална одвоеност на различните групи на 
навивачи, земајќи предвид дека за натпревар кој се одржува на неутрално место 
може да има три групи на гледачи, т.е. навивачи на секоја од двата учеснички тимови 
и локални, неутрални гледачи.  

17.02 Како дел од решенијата за одвојување, потенцијалните гледачи мора да бидат 
информирани: 

 а. За секторите на стадионот за кои смеат да купат билети; 
 б. дека ако бидат најдени во погрешен сектор, меѓу навивачи на противничкиот 

тим, тие може да бидат отстранети од стадионот, како што ќе биде одлучено од 
страна на полицијата и/или другите надлежни органи.  

17.03 Откако ќе се постигне договор за стратегијата на распределба на билети со полицијата 
и/или други надлежни органи и билетите се дистрибуираат соодветно, никакви 
мислења од кој било вид нема да се земат предвид за да се промени оваа стратегија, 
освен ако одвојувањето на навивачи не бара некои билети да бидат повлечени од 
продажба за одреден сектор.  
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Член 18 – Црн пазар и мерки против фалсификување  
18.01 Доколку е неопходно организаторот на натпреварот ќе дискутира со полицијата и/или 

со други надлежни органи за тоа какво дејство да преземе против продавачите на 
билети од црниот пазар кои се наоѓаат околу стадионот, особено земајќи предвид 
дека таквите активности може да ја загрозат стратегијата за одвојување.  

18.02 Таквото дејство може да се состои во ограничување на бројот на билети кои се 
продадени по лице. 

18.03 Мора да се воведат најсофистицирани мерки против фалсификување на билетите за 
натпреварите, и целиот персонал за безбедност кој е на должност во и околу 
стадионот мора да биде запознаен со овие мерки, за да се забрза брзото 
идентификување на фалсификувани билети. 

18.04 Штом организаторот на натпреварот дознае дека може да има фалсификувани билети 
во промет, тој мора да ја контактира полицијата и/или другите надлежни органи за да 
се договорат за стратегијата за справување со проблемот.  

  

Член 19 – Квоти на билетите 

19.01 Асоцијациите или клубовите кои се засегнати мора да се договорат за квотите на 
билетите, освен ако правилникот за релевантното натпреварување наложува 
администрацијата на УЕФА да биде одговорна за донесувањето на оваа одлука.  

19.02 Дури и ако одвоениот простор на стадионот за навивачите во гости претставува повеќе 
од 5 проценти од вкупниот капацитет на стадионот, сите места во одвоениот простор 
мора да бидат достапни за асоцијацијата или клубот во гости. Локацијата на 
гостинските поддржувачи во рамките на овој сектор мора да биде договорено 
однапред од страна на полицијата и надлежните власти. 
 

19.03 Дури и ако одделната област на стадионот за гостинските поддржувачи сочинува 
повеќе од 5 отсто од вкупниот капацитет на стадионот, сите места во одделната област 
мора да бидат ставени на располагање на гостинската асоцијација или клуб. 

  

Член 20 – Цени на билетите 

20.01 Освен ако асоцијациите или клубовите во прашање не се договорат поинаку, цената 
на билетите за поддржувачи на гостите не смее да ја надминува цената што е платена 
за билети на споредлива категорија кои се продаваат на поддржувачите на домашната 
екипа, со исклучок на билетите на располагање за имателите на сезонски билети, 
лицата кои се членови на клубот на поддржувачи или им се продадени билети како 
дел од промотивен пакет. 

20.02 Освен ако не учествуваат асоцијациите или клубовите не се договорат поинаку во 
писмена форма, 200 билети од категорија 1 можат да се разменуваат на реципрочна 
основа. 

  

Член 21 – Информации на билетите 

21.01 Билетите мора да им ги обезбедат на имателите сите информации кои може да им се 
потребни, т.е. името на натпреварувањето, имињата на учесничките тимови, името на 
стадионот, датумот и времето на почеток на натпреварот и јасно наведување на 
локацијата на седиштето (сектор, ред, број на седиште).  
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Член 22- Информации за сите поддржувачи 
22.01 Организаторот за натпреварот мора да ги обезбеди следните информации на сите 

поддржувачи: 
 а. Време на отворање на стадионот; 
 б. Мапа на стадионот, вклучувајќи пристапни патишта, паркиралишта за 

автомобили, станици за јавен превоз (автобус, метро, железница) локација на 
секторите за гледање (А, Б, В или како што е соодветно); 

 в. Правилник на стадионот, вклучувајќи забрана за алкохол, поседување  и 
употреба на пиротехнички средства и навредливи предмети, како и 
процедурата за претрес на гледачи.  

  
 

IV -Тим и навивачи во гости  
  

Член 23 – Безбедност на тимот во гости 

23.01 Организаторот на натпреварот мора да бара соработка со локалната полиција за да ја 
осигура безбедноста на тимот во гости и на службените лица во нивниот хотел и кога 
патуваат до и од тренинзи и до и од натпреварот.  

23.02 Организаторот на натпреварот мора да преземе соодветна проценка на ризикот во 
врска со полицијата и, кога не е обезбедена полициска придружба за движење на 
тимовите и официјалните лица, причините треба да се евидентираат во оваа проценка 
на ризик и да се обезбедат на УЕФА на денот на натпреварот на организацискиот 
состанок.  

  

Член 24 – Патување на навивачите во гости  

24.01 Кога поради пресметката на ризик на УЕФА не се советува навивачите да патуваат на 
натпревар во гости, организаторот на натпреварот и учесничките асоцијации или 
клубови мора да направат сé што е можно за да ги спречат навивачите да не патуваат.  

24.02 Во однос на сите натпревари кои ќе се посетуваат од страна на поддржувачите на 
гостинската асоцијација или клуб, редарите мора да бидат обезбедени од таа 
гостинска асоцијација или клуб за да им помага на поддржувачите кои патуваат. Овие 
редари претставуваат лица за врска за организаторите на натпреварот, државните 
органи и поддржувачите и им помагаат на поддржувачите во текот на патувањето до и 
од местото и на натпреварот. Тие не се со намера да ги заменат редарите од 
асоцијацијата или клубот домаќин во кој било од своите должности. Бројот на 
домашни редари кои се распоредени не смее да се намали како резултат на 
присуството на гостинските редари.  

  
24.03 Бројот на гостинските редари треба да биде пропорционален со бројот на навивачи 

кои патуваат. Двајца гостински редари мора да се обезбедат на секои 500 
поддржувачи до вкупно 1000. А уште четири гостински редари мора да бидат 
обезбедени за секои дополнителни илјада или дел од илјада гостински навивачи. 
Службените лица за врска со поддржувачите можат да бидат вклучени во вкупниот 
број на гостински редари. 
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24.04 Каде што гостинската асоцијација или клуб не ги исполнуваат горенаведените барања 
за обезбедување на гостински редари, делумно или целосно намалување во 
распределбата на билети за 5% за идни натпревар (и) вклучувајќи ја гостинската 
асоцијација или клуб може да се изрече како дисциплинска мерка. 
 

  

Член 25 – Информации за гостинските навивачи  

25.01 Асоцијациите и клубовите – домаќини мора да им обезбедат на навивачите кои 
планираат да патуваат во странство колку што е можно повеќе корисни информации 
за дадената земја, вклучувајќи ги локалните обичаи и особености, на пр.: 

 а. барања за виза, доколку има; 
 б. царински рестрикции и ограничувања на увоз;  
 в.  валути и еквивалентни вредности; 
 г. растојанија од различни места на пристигнување (аеродром, станица, 

пристаниште) до центарот на градот и стадионот; 
 д. адреса на местото на контакт при итни случаи и името на контактот на 

организаторот на натпреварот во странство;  
 ѓ. адреса и телефонски број на локалната амбасада или конзулат; 
 е. мапа на стадионот која ги прикажува сите различни сектори, пристапните 

патеки од градот и локацијата на назначените паркиралишта; 
 ж. податоци за службите за јавен превоз од центарот на градот до стадионот; 
 з. посебни законски одредби кои се однесуваат на недолично однесување на 

фудбалските натпревари во земјата домаќин;  
 ѕ. забранети предмети внатре во стадионот; 
 и. информации за познати нивоа на полициска толеранција; 
 ј. укажување на просечни цени на храна, такси и цени за јавен превоз; 
 к. локални здравствени предупредувања, доколку има. 
  

 
 

V -  Контрола на прием на стадионот  

  

Член 26 – Проверување и чување на стадионот  

26.01 Организаторот на натпреварот мора да осигура дека:  
 а. стадионот е чуван од неовластено влегување во соодветен период пред денот 

на натпреварот. Овој период треба да се дефинира во согласност со генеричката 
проценка на ризикот преземена за натпреварот од страна на организаторот на 
натпреварот и надлежните власти.  

 б. се извршува ефикасна безбедносна проверка на стадионот – со цел да се бараат 
неовластени лица или забранети предмети/супстанци – пред да се примат 
гледачите. Оваа проверка треба да го вклучи и покривот на стадионот.  

  

Член 27 – Одвојување на гледачите  

27.01 Ако така наложуваат околностите, одвојувањето на различните групи на навивачи 
мора да започне колку е можно подалеку од стадионот, со цел заштита од 
непосакувано мешање на различните групи во пристапите на стадионот или во 
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просторите каде се наоѓаат рампи.  
27.02 За различните групи на навивачи мора да се обезбедат одделни паркиралишта за 

автомобили и автобуси, по можност на различни страни на стадионот и колку што е 
можно поблиску до нивните соодветни сектори за гледање. 

  

Член 28 - Информации за гледачите  

28.01 Организаторот на натпреварот мора да осигура дека гледачите се информирани пред 
натпреварот – со соопштенија преку системот за обраќање кон јавноста или други 
соодветни средства – за сите мерки на спречување и контроли поврзани со 
натпреварот.  

28.02 Организаторот на натпреварот мора да ги потсети гледачите за важноста на тоа да не 
се обидуваат да носат забранети предмети или супстанци во стадионот, за потребата 
да се однесуваат на спортски и разумно умерен начин, и на потенцијалните сериозни 
последици кои би можеле да ги претрпат играчите и тимовите за кои навиваат, 
вклучувајќи дисквалификација од натпреварувања поради какво било прекршување 
на овие обврски.  

  

Член 29 – Присуство на сигурносен и безбедносен персонал  

29.01 Безбедносниот персонал, лицата за прва помош, медицинските служби и персоналот 
на противпожарната служба, како и најавувачот/те на јавното обраќање мора да бидат 
во нивните назначени позиции во и околу стадионот пред стадионот да се отвори за 
јавноста.  

  

Член 30 – Отворање на портите на стадионот за гледачите 

30.01 Организаторот на натпреварот, заедно со главниот полициски службеник и/или 
службеникот за безбедност на стадионот, одлучува во кое време портите на стадионот 
треба да се отворат за гледачите, земајќи ги предвид следните критериуми:  

 а.  Капацитетот за влез, што се утврдува од страна на максималниот број на 
гледачи кои можат безбедно да влезат на стадионот во период од еден час, врз 
основа на пристап или стапката на проток на ротирачката рампа, на стадионот 
во целина и секој сектор на стадионот; 

 б. очекуваниот број на гледачи и вкупната максимален безбеден капацитет на 
стадионот; 

 в. стратегија на одвојување надвор од стадионот 
 г. какви и да било околности за одреден натпревар, што бараат повеќе сеопфатен 

режим на пребарување.  
  

Член 31 - Поставување на знаци 

31.01 Каде системот на издавање на билети е означен со бои кои се совпаѓаат со распоредот 
на секторот, мора да бидат прикажани соодветните бои на сите знаци кои ги водат 
гледачите до различните сектори на стадионот.  

  

Член 32 –Безбедносен персонал  

32.01 Рампите и излезните или влезните врати или порти мора да бидат функционални и 
управувани од соодветно обучен персонал за безбедност. 
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32.02 Соодветен персонал за безбедност мора да биде расположлив на сите пристапи до 
стадионот, на рампите и низ внатрешноста на стадионот, на одлука на главниот 
полициски службеник и/или службеникот за безбедност на стадионот. 

32.03 Редари, во доволен број и соодветно обучени, мора да бидат на должност во рамките 
на стадионот за да осигураат дека гледачите се упатени до нивните седишта ефикасно 
и мирно, без одложување или забуна. 

32.04 Целиот персонал за безбедност треба да биде запознаен со распоредот на стадионот 
и со неговите процедури за безбедност, итни случаи и евакуација. 

  

Член 33 – Проверка и претрес на гледачите  

33.01 Гледачите првично ќе бидат проверени од страна на персоналот за безбедност кај 
надворешната периметарска ограда доколку има таква, или кај надворешниот кордон 
создаден од страна на персоналот за безбедност во случај на места кои немаат 
надворешна периметарска ограда за да осигура дека само имателите на билети 
пристапуваат кон рампите, и да се направат првите проверки за спречување на 
внесување на забранети предмети/супстанци во стадионот.  

33.02 Крајните проверки и претреси треба да се извршат од страна на персоналот за 
безбедност надвор од влезовите со рампи со цел да се осигура дека:  

 а. гледачите влегуваат во правилниот дел од стадионот; 
 б. гледачите не внесуваат во стадионот алкохол, пиротехнички материјали од 

каков било вид, или какви било предмети/супстанции за кои има веројатност да 
се користат во насилни чинови.  

 в. пристапот е забранет за познати или потенцијални проблематични лица, или 
лица кои се под влијание на алкохол или дрога.  

33.03 Проверките и претресите мора да се вршат разумно и ефикасно за да се осигура дека 
гледачите не се претресувани повеќе од еднаш и со цел самите претреси да не станат 
причина за несоодветно задоцнување или да создадат непотребна тензија.  

33.04 На секој гледач ќе му се изврши проверка и претрес од страна на член на персоналот 
за безбедност од истиот пол.  

  

Член 34 – Исфрлање или одбивање на влез  

34.01 Организаторот на натпреварот мора да соработува со полицијата за да осигура дека 
кое било лице на кое му било забрането да влезе во стадионот од која било причина, 
или кое било исфрлено од стадионот, не е примено или повторно примено потоа, и 
дека засегнатото лице се држи оддалечено од стадионот за време на натпреварот, 
барем додека сите гледачи не се разотидат.  

  

VI- Контрола врз гледачите во стадионот  
  

Член 35 – Присуство на сигурносен и безбедносен персонал 

35.01 Персоналот за безбедност, лицата за прва помош, персоналот на медицинската и 
противпожарната служба како и најавувачот/те на обраќањето кон јавноста мора да се 
наоѓаат на нивните назначени местоположби во и околу стадионот во текот на целиот 
период во кој јавноста е во стадионот и сé додека толпата народ не се разотиде, во 
согласност со упатствата на главниот полициски службеник или службеникот за 
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безбедност на стадионот.  
  

Член 36 – Дистрибуција на алкохол 

 Организаторот на натпреварот мора да осигура дека: 
36.01 a. Може само да продава или дистрибуира алкохол во рамките на стадионот или 

неговата приватна околина, ако и во рамките на дозволените граници според 
националното и локалното право, на одреден временски период; 

 б. Мора да осигура дека сите безалкохолни пијалаци кои се продаваат или 
дистрибуираат се даваат во хартиени или отворени пластични садови кои не 
може да се користат на опасен начин.  

  

Член 37 – Ограничување на движењето на гледачите  

37.01 Организаторот на натпреварот мора да преземе мерки за да осигура дека гледачите 
не можат да се движат од еден сектор во друг.  

37.02 Ако е неопходно да се има повеќе од една група на гледачи во одреден сектор, мора 
да се одржува поделба помеѓу нив со непремостлива бариера или ограда 
контролирана од страна на персоналот за безбедност, или со создавање на простори 
со забранет влез во кои не се наоѓаат гледачи, и во кои се наоѓа само персонал за 
безбедност. 

  

Член 38 – Јавни премини  

38.01 Организаторот на натпреварот мора да преземе мерки за да осигура дека сите јавни 
премини, ходници, скали, врати, и излезни патеки за итни случаи се без какви било 
препреки, кои би можеле да го спречат слободното движење на гледачите.  

  

Член 39 – Врати и порти  

 Организаторот на натпреварот мора да осигура дека: 
39.01 а. Сите излезни врати и порти во стадионот, и сите порти кои водат од просторите 

за гледачите кон просторот за играње, се отклучени додека гледачите се на 
стадионот; 

 б. Секоја од овие врати и порти во секое време е придружувана од страна на 
специјално одреден редар назначен да ја заштити од злоупотреба и да осигура 
непосредни рути за бегство во случај на итна евакуација;  

 в. Ниедна од овие врати или порти не смее да биде заклучена со клуч во ниедни 
околности.  

 г. во случај на излезни врати и периметарски порти, кои се контролирани и 
отвораат од далечина со помош на електронски или магнетни средства, 
контролата на функционирањето на таков механизам мора да се наоѓа во 
контролната соба на стадионот. Системот за далечинско отворање мора да се 
тестира пред секој натпревар на стадионот. 
 
 

Член 40 – Заштита на просторот за играње 

40.01 Организаторот на натпреварот мора да осигура дека играчите и службените лица на 
натпреварот се заштитени од влегување на гледачите во просторот за играње. Ова 
може да се постигне на различни начини, вклучувајќи, на пр.: користењето на една 
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или повеќе од следните мерки, во зависност од поединечните околности: 
 а. Присуството на безбедносниот персонал во или блиску до површината за 

играње; 
 б. Ровови со доволна широчина и длабочина; 
 в. Конфигурација на седиштата која ги позиционира гледачите од првиот ред на 

висина која е над арената со која би се осигурало дека нема веројатност, или е 
невозможно,  да дојде до влегување во просторот за играње; 

 г. Непремостливи транспарентни паравани или огради кои може или трајно да се 
монтирани или да се прицврстени на начин на кој може да бидат отстранети 
кога се смета дека нивното користење не е неопходно за некој одреден 
натпревар.  

40.02 Без разлика која форма на заштита од влегување се користи, таа мора да инкорпорира 
соодветни мерки за гледачите да избегаат во просторот за играње при итен случај, 
освен ако според овластеното мислење на надлежните органи, постојат соодветни 
мерки за евакуација при итен случај зад и/или странично од трибините, кои би биле 
доволни да се користи просторот за играње без потреба за таква намена.   

40.03 Видот на заштита од влегување кој е усвоен мора да биде одобрен од страна на 
надлежните органи и не смее да претставува опасност за гледачите во случај на 
паника или евакуација при итен случај.  

  

Член 41 – Систем за видео надзор  

41.01 Организаторот треба да осигури интегриран пристап кон активностите за безбедност, 
сигурност и услуги со помош на соба за контрола на стадионот, систем за видео 
надзор, како и системи за следење и комуникација.  

41.02 Службеникот за сигурност и безбедност, командантот на полицијата за натпреварот и 
претставници на други служби за итни случаи треба да бидат сместени во контролната 

соба да го надгледуваат одговорот на инцидентите во стадионот и неговата околина.  
41.03 Системот за видео надзор на стадионот мора да се користи од страна на главниот 

полициски службеник или службеникот за безбедност на стадионот за да ги следи 
гледачите и сите пристапи и влезови на стадионот, како и просторите за гледање во 
рамките на стадионот. 

41.04 Системот треба да се управува и контролира од контролната просторија од страна на 
главниот полициски службеник или службеникот за безбедност на стадионот и 
неговиот персонал.  

41.05 За стадионите од категориите 2, 3 и 4 како што е дефинирано во Правилникот за 
инфраструктура на УЕФА од 2018 година, копии од следново мора да се чуваат во  
контролната соба на стадионот и мора да бидат достапни за увид од страна на УЕФА: 

 а. Сите планови за итен случај за справување со голем инцидент на стадионот или во 
негова близина; 
б. Сите планови за непредвидени ситуации изготвени од страна на службеното лице за 
безбедност и сигурност во врска со службите за итна помош и други агенции за да се 
справат со инцидентите на стадионот кои можат да бидат штетни за јавната 
безбедност и безбедноста или да го нарушат нормалното работење на стадионот. 
Ваквите планови мора да ги наведуваат до детали специфичните акции кои треба да 
се преземат и одговорностите на итни и други услуги; 
в. Детали за планот за евакуација на стадионот за постапки за осигурување дека во 
итни ситуации сите ризични гледачи и учесници можат да стигнат на безбедно место 
или разумна безбедност во рок определен со националното законодавство. Ако не 
утврден таков временски период во националното законодавство, максималното 
време за итна евакуација треба да варира меѓу две и пол минути и осум минути, во 
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зависност од нивото на опасност од пожар. Додека, во пракса, гледачите може да се 
евакуираат на теренот во итен случај, ова не треба да биде дел од пресметката на 
времето на итна евакуација; 
г. Како дел од поширокиот план за непредвидени ситуации на стадионот, лицето 
задолжено за безбедноста и сигурноста, во соработка со управата на стадионот и 
националната агенција надлежна за борба против тероризмот, треба да подготви план 
за справување со тероризам за стадионот кој треба да се разгледува и тестира преку 
мулти-агенциски вежби. Планот за справување со тероризмот на стадионот треба да 
биде компатибилен со постоечките планови за итни и непредвидени ситуации и 
планови за евакуација. 
Во случај на стадиони од категорија 1, каде што не постои контролна соба, плановите 
треба да бидат лесно достапни на однапред определена локација во рамките на 
стадионот. 

 
 

Член 42 – Повторени снимки на огромен екран  

42.01 Организаторот на натпреварот мора да осигури дека снимките од натпреварот на 
огромен екран внатре во стадионот нема да охрабруваат или поттикнуваат каква било 
форма на безредие во толпата. Прикажаните слики мора да ги почитуваат принципите 
на фер игра и не мора да бидат придружени со звук. 
 

  

Член  43 – Систем за обраќање кон јавноста, најавувачи и соопштенија   

43.01 Системот за обраќање кон јавноста на стадионот мора да може јасно да се слуша и 
внатре и надвор од стадионот, земајќи ја предвид прекумерната бучава од гледачите.  

43.02 Обучените најавувачи кои можат да се обраќаат на странските гледачи во гости на 
нивниот јазик мора да бидат на располагање кога е потребно. Ако е можно ќе се 
користи најавувач чиј глас е познат за гостинските навивачи од нивниот домашен 
стадион.  

43.03 Соопштенијата преку системот за обраќање кон јавноста мора да бидат од строго 
неутрална природа. Системот за обраќање кон јавноста не смее да се користи:  

 а. За ширење на политички пораки; 
 б. За поддржување за домашниот тим; 
 в. За која било форма на дискриминација на гостинскиот тим.  
  

Член 44 – Политичко дејство  

44.01 Промовирањето или соопштувањето на политички пораки и на други политички 
дејства, со кои било средства, внатре во или во непосредна близина на стадионот е 
строго забрането за време и по натпреварот.  

  

Член 45 – Провокативно дејство и расизам  

45.01 Организаторот на натпреварот, заедно со главниот полициски службеник или 
службеникот за безбедност на стадионот, мора да го спречи секое провокативно 
дејство преземено од страна на гледачите внатре во или во непосредна близина на 
стадионот (неприфатливи нивоа на вербална провокација од страна на гледачите кон 
играчите или кон навивачите на противничкиот тим, расистичко однесување, 
провокативни постери или знамиња и т.н.) 
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45.02 Доколку се појави такво дејство, организаторот на натпреварот, главниот полициски 
службеник или службеникот за безбедност на стадионот мора да интервенираат преку 
системот за обраќање кон јавноста или да ги отстранат сите навредливи материјали.  

45.03 Редарите треба да го насочуваат вниманието на полицијата кон кои било сериозни 
чинови на лошо однесување, вклучувајќи расистички навреди, за прекршителите да 
може да бидат отстранети од стадионот доколку така одлучи полицијата.  

45.04 Организаторот на натпреварот и учесничките асоцијации или клубови мора да го 
спроведат и применат Планот од 10 точки за борба против расизмот на УЕФА (види 
Анекс А)  

45.05 Во овој поглед, организатор на натпреварот и учесничките асоцијации и клубови се 

потсетуваат на: 
а.   Резолуција на европскиот фудбал здружени против расизмот, едногласно 
усвоена од страна на Конгресот на УЕФА на 24 мај 2013 година (види Анекс Б);  
б. Упатството за службените лица на натпреварот во случаи на расистичко 
однесување на фудбалските стадиони, одобрен од страна на Извршниот комитет на 
УЕФА на состанокот на 1/2 јули 2009 година (види Анекс В). 
 

  

Член 46 – Задржување на навивачи во рамките на стадионот  

46.01 Ако главниот полициски службеник или службеникот за безбедност на стадионот 
одлучи дека од безбедносни причини некоја група на навивачи треба да се задржи во 
рамките на стадионот во период додека другите навивачи не се разотидат, секогаш 
кога е можно тоа решение треба да бидат пренесено до гостинската асоцијација или 
клуб однапред за да може да ги пренесе информациите на своите поддржувачи. Во 
секој случај:  

 а.  Одлуката да се задржи некоја група на навивачи мора да биде соопштена преку 
системот за обраќање кон јавноста на јазикот на засегната група на навивачи; 

 б. Соопштението мора да биде повторено блиску пред крајот на натпреварот; 
 в. Организаторот на натпреварот мора да осигура дека, за време на овој период на 

задржување, задржаните навивачи имаат пристап до освежувања и санитарни 
објекти; 

 г. Доколку е можно, задржаните навивачи ќе бидат забавувани (музика, видео 
семафор и т.н.) што ќе им помогне времето при чекањето да помине побрзо и ќе 
ги држи смирени; 

 д. Редовно треба да бидат информирани за остатокот на времето уште колку треба 
да чекаат пред да им биде дозволено да го напуштат стадионот.  
 

 V Завршни одредби  
  

Член 47 – Неусогласеност  

47.01 Секое прекршување на овој правилник може да биде казнето од страна на УЕФА, во 

согласност со Дисциплинскиот Правилник на УЕФА. 

  

Член 48 - Анекси 

48.01 Сите анекси кон овој правилник претставуваат составен дел на истиот.  
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Член 49 – Авторитативна верзија 

49.01 Ако има каква било неусогласеност во англиската, француската или германската 
верзија на овој правилник, англиската верзија ќе биде меродавна.  

  

Член 50 – Усвојување, поништување и стапување на сила  

50.01 Овој правилник беше усвоен од страна на Извршниот комитет на УЕФА на седницата 
на 29 мај 2019 година.  

50.01 
 
50.03 

Тој го заменува Правилникот за безбедност и сигурност на УЕФА од 2006 година.  
 
Тој стапи на сила на 15 јуни 2019 година.   
 

  
За Извршниот комитет на УЕФА: 
 
Александар Чеферин                          Теодор Теодоридис   
Претседател                                           Генерален секретар  
 
Баку, 29 мај 2019 година   
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АНЕКС А: План од 10 точки за борба против расизмот на УЕФА 
(Член 45.04) 
 

1 Издадете изјава во која е наведено дека расизмот или кој било друг вид на 
дискриминација нема да се толерира, објаснувајќи го дејството кое ќе биде 
преземено против оние кои искажуваат расистички пароли. Изјавата треба да биде 
испечатена во сите програми на натпреварот и да биде постојано и видливо 
прикажана околу теренот.  

2 Давајте соопштенија во јавното обраќање кои ги осудуваат расистичките пароли на 
натпревари.  

3 Направете го услов за имателите на сезонски билети да не учествуваат во расистичка 
злоупотреба.  

4 Преземете дејство за да го спречите продавањето на расистичка литература внатре во 
и околу стадионот.  

5 Преземете дисциплинско дејство против играчите кои се вклучени во расистичка 
злоупотреба. 

6 Контактирајте со други асоцијации или клубови за да осигурате дека ја разбираат 
политиката за расизам на асоцијацијата или клубот.  

7 Поттикнете заедничка стратегија за редарите и полицијата за справување со 
расистичка злоупотреба.  

8 Веднаш отстранете ги сите расистички графити од стадионот.  
9 Усвојте политика за еднакви можности во врска со вработувањето и давањето на 

услуги.  
10 Работете со сите други групи и агенции, како што е сојузот на играчите, навивачите, 

училиштата, волонтерските организации, младинските клубови, спонзорите, 
локалните претпријатија, полицијата и другите надлежни органи, за развивање на 
превентивни програми и за постигнување напредок во подигањето на свеста за 
кампањите за елиминирање на расистичка злоупотреба и дискриминација.  
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АНЕКС Б:  Резолуција на европскиот фудбал здружени против 
расизмот (Член 45.05а) 

 
1 Статутот на УЕФА предвидува дека клучна цел е да се промовира фудбалот во Европа 

во духот на мир, разбирање, фер игра и без дискриминација од каков било вид. 
 

2 Слично на тоа, 11 клучните вредности на УЕФА содржат гаранција дека УЕФА ќе усвои 
пристап на нулта толеранција кон расизмот. 

3 Истите 11 вредности наведуваат дека фудбалот мора да се постави како пример. 
Фудбалот ги обединува луѓето и ги надминува разликите. Затоа почитта е клучен 
принцип на играта. 

4 Наспроти ова, европскиот фудбал е обединет во својата цврста верба дека расизмот и 
другите форми на дискриминација мора да бидат исфрлени од фудбал, еднаш и за 
секогаш. 

5 УЕФА и нејзините членки - асоцијации одлучија двојно da ги зголемат своите напори 
за да се искорени расизмот од фудбалот. Построги санкции мора да се наметнуваат за 
секоја форма на расистичко однесување која влијае на играта. 

6 Судиите треба да запрат, да го суспендираат или дури и го откаже натпреварот ако се 
случат расистички инциденти. По упатството на УЕФА во три чекори, натпреварот прво 
ќе биде запрен и ќе биде дадено јавна опомена. Второ, натпреварот ќе биде 
суспендиран за еден период на време. Трето, и по координацијата со службените 
лица за безбедност, натпреварот ќе биде откажан ако не престане расистичкото 
однесување. Во таков случај одговорниот тим го губи натпреварот со предавање. 
 

7 Секој играч или тим кој е официјално прогласен за виновен за расистичко однесување 
мора да биде суспендиран за најмалку десет натпревари (или соодветен временски 
период за претставниците на клубот). 

8 Ако поддржувачите на клубот или на националниот тим се вклучат во расистичко 
однесување ова мора да се санкционира (како прв прекршок) со делумно затворање 
на стадионот во однос на делот каде што се случил расистичкиот инцидент. Како втор 
прекршок, ова мора да се санкционира со целосно затворање на стадионот, како и 
парична казна. Покрај тоа, на поддржувачите кои се прогласени за виновни за 
расистичко однесување треба да им се забрани да присуствуваат на натпреварите во 
иднина од страна на државните органи. 
 

9 Од клубови и националните асоцијации се бара за да се кандидираат за програми за 
подигање на свеста за справување со расизмот. Исто така, дисциплинските санкции за 
какво било расистичко однесување треба да бидат придружени со такви програми за 
подигање на свест, за која анти-расистичките организации би можеле да помогне. 
Образованието ќе помогне да се реши проблемот, како во фудбалот така и во 
поширокото општество. 
 

10 Играчите и тренерите исто така мора да бидат лидери во борбата против расизмот. Да 
зборуваат гласно против него - тоа е дел од Вашата должност кон фудбалот. 

11 УЕФА е целосно посветена на овие силни политики за санкционирање и подигање на 
свеста и сите национални асоцијации ја поддржуваат имплементацијата на слични 
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политики, имајќи ги предвид нивните домашни околности. Фудбалот е за лидерство, и 
во и надвор од областа. Европскиот фудбал е обединет против расизмот. Ајде да 
ставиме крај на расизмот. Сега. 
 

 

 
 

АНЕКС В:  Упатство за главните службени лица на натпреварот 
во случај на расистичко однесување на фудбалските стадиони 
(Член 45.05б) 
1 - Запирање за натпреварот во случај на сериозни расистички инциденти  
a. Кога судијата ќе стане свесен (особено ако тој е информиран од страна на делегатот 
на натпревар за УЕФА преку четвртото службено лице) за расистичкото однесување 
(особено расистички скандирања, навреди и врисоци, банери, итн.) и ако, според 
своето мислење, ова е расистичко однесување со силна јачина и интензитет, тој, 
според примената на Законот 5 за играта, ќе го прекине натпреварот и ќе побара да се 
направи најава преку системот за јавно обраќање (на јазиците на двете екипи) со 
барање за јавноста веднаш да се запре такво расистичко однесување.   
б. Натпреварот може да продолжи дури откако објавата е направена.   
2 - Суспендирање на натпреварот во случај на сериозни расистички инциденти  
a. Ако расистичкото однесување не престане штом играта ќе почне повторно (т.е. 
чекор 1 е неефикасен), судијата ќе го прекине натпреварот за разумен временски 
период (на пример 5 до 10 минути) и да побара од тимовите да одат во 
соблекувалните. Делегатот на УЕФА за натпреварот, преку четвртото службено лице, ќе 
му помогне на судијата при одредувањето дали расистичко однесување престанало по 
чекор 1.   
б. Во текот на овој период, судијата повторно ќе побара да се направи најава преку 
системот за разглас барајќи јавноста веднаш да престане со расистичкото однесување 
и предупредувајќи ги дека ова може да дури и резултира со натпреварот да биде 
целосно откажан. 
в. Во текот на ова прекинување, судијата ќе се консултира со делегатот на УЕФА за 
натпреварот, службеното лице на УЕФА за безбедност и релевантните полициски и 
органи за безбедност на стадионот за можните следни чекори, особено можноста да се 
откаже натпреварот.  
3 – Откажување на натпреварот во случај на сериозни расистички инциденти  
a. Ако расистичкото однесување не престанува и кога натпреварот ќе започне 
повторно (т.е. чекор 2 е неефикасен), судијата треба, како последно средство, 
дефинитивно да го откаже натпреварот. Делегатот на УЕФА за натпреварот, преку 
четвртото службено лице, ќе му помогне на судијата при одредувањето дали 
расистичкото однесување престанало по чекор 2.  
б. Сепак, секоја одлука од страна на судијата да се откаже еден натпревар во такви 
околности ќе се преземе само ако се имплементирани сите други можни мерки и 
влијанието од откажувањето на натпреварот за безбедноста на играчите и јавноста се 
оценува со помош на целосни и опширни консултации со делегатот на УЕФА за 
натпреварот, службеното лице на УЕФА за безбедност и релевантната полиција и 
органите за безбедноста на стадионот. Во принцип, одложувањето на натпреварот е 
предмет на согласност на сите инволвирани страни.  
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