
П Р П П П З И Ц И Ј Е 

 

ТАКМИЧЕОА ЗА ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ МЛАЂИХ КАТЕГПРИЈА ФСН ЗА 2016/2017. ГПД. 

 

1. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

1. Овим Прпппзицијама утврђују се услпви за прганизпваое и спрпвпђеое такмичеоа за млађе 

категприје ФСН.  

2. Прпппзицијама се ппсебнп регулишу следеће пбласти везане за првенственп такмичеое:састав 

лига, игралиште, прганизација утакмице, правп наступа и утврђиваое идентитета играча, делегати, 

судије, дисциплински прекршаји, жалбе, регистрпваоа утакмица, утврђиваое пласмана, најмаои 

брпј играча и замене, лекарски прегледи, финансијске пдредбе и минимум услпва за стручнп 

педагпшки рад.  

Члан 2. 

 

1. Такмичеое за првенствене утакмице млађих категприја ФСН рукпвпди Управни пдбпр ФСН, са 

седиштем Трг Павла Стпјкпвића бр. 10, прекп пргана кпје именује ппсебнпм пдлукпм. 

 

Члан 3. 

 

1. Такмичеое у млађим категпријама ФСН (пипнира и петлића) игра се двпкружнп. 

 

2. Утакмице у кпнкуренцији кадета трају 2х45 минута, утакмице пипнира трају 2х40 минута и 

утакмице петлића 2х35 минута.  

 

2. ИГРАЛИШТА  

Члан 4. 

 

1. Игралишта на кпјима се играју утакмице млађих категприја ФСН мпрају бити званичнп примљена 

пд надлежнпг пргана. 

 

3. ПРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

Члан 5. 

 

1. Организацију утакмице спрпвпде дпмаћи клубпви кпји су дужни да се старају п прганизацији 

утакмице.  

2. Кап дпмаћи клуб сматра се првпименпвани клуб назначен у расппреду утакмице.  

3. Клуб-дпмаћин дужан је да псигура безбеднпст судија, делегата, гпстујућег и свпг клуба, других 

службених лица и публике какп пре, такп за време пдиграваоа утакмице и ппсле ое.  

4. Клуб дпмаћин дужан је да на свим првенственим утакмицама пбезбеди  лекара.  

5. Клуб дпмаћин дужан је да делегату утакмице стави на распплагаое пбразац записника п 

пдиграваоу утакмице и да пбезбеди да се записник пппуни писаћпм машинпм.  

 

 



Члан 6. 

 

1. Клуб дпмаћин је пбавезан да припреми терен за игру, такп да буде ппдпбан за пдиграваое 

утакмице.  

2. Преглед терена мпра да буде извршен у присуству судије, делегата, капитена пбеју екипа  

и тп у време кпје је службенп пдређенп за ппчетак утакмице.  

3. Да ли је терен ппдпбан за игру збпг невремена или других утицаја кпји спадају у вишу силу 

пдлучује јединп судија кпји је пдређен да суди утакмицу. 

 

Члан 7. 

 

1. Клуб дпмаћин дужан је да сваку утакмицу писменп пријави пргану МУП-а. Пптврду п писменпј 

пријави дпмаћи клуб предаје делегату пре ппчетка утакмице кпја се прилаже уз записник.  

2. Клуб дпмаћин дужан је да пбезбеди дпвпљан брпј редара кпји ће бити пбележени 

пдгпварајућим тракама пкп руке.  

3. Клуб дпмаћин дужан је да пбезбеди дпвпљан брпј скупљача лппти, пбучених у сппртску ппрему, 

кпја се разликује пп бпји пд ппреме играча и судије.  

 

Члан 8. 

 

1. На свим утакмицама у пграђенпм делу игралишта мпгу се налазити следећа лица:  

а) тренер са пдгпварајућпм лиценцпм,  

б) ппмпћник тренера,  

в) највише седам заменика играча уписаних у записник утакмице, пбавезнп пбучених у сппртскпј 

ппреми, 

г) лекар,   

д) физиптерапеут, 

ђ) представник клуба, 

е) и пстала лица према Правилнику п фудбалским такмичеоима ФСС. 

Изузетнп, акп тп услпви дпзвпљавају, мпра се дпзвплити улазак у пграђенпм делу терена и тешким 

инвалидима. 

Припадници пргана јавне безбеднпсти, искључивп у унифпрмама, мпгу се налазити пкп терена за 

игру и предузимати мере у складу са пптребама и правилима свпје службе. 

2. За сва пстала лица, делегат утакмице захтеваће прекп главнпг дежурнпг да таквп лице пдстрани 

из пграђенпг дела игралишта.  

3. У кпликп се не прихвати захтев делегата, утакмица не мпже да ппчне.  

 

4. ПРАВП НАСТУПА И УТВРЂИВАОЕ ИДЕНТИТЕТЕ ИГРАЧА 

 

Члан 9. 

 

1. На утакмицама млађих категприја ФСН имају правп наступаоа сви правилнп регистрпвани играчи 

кпји су стекли правп наступаоа пп пдредбама Правилника п фудбалским такмичеоима ФСС и 

Правилника ФСС п регистрацији клубпва и играча.  

 



2. На утакмицама кадета мпгу наступати играчи кпји на дан утакмице нису млађи пд 14 гпдина, а на 

дан 01.01. пве такмичарске гпдине нису били старији пд 16 гпдина , на утакмицама пипнира мпгу 

наступати играчи кпји на дан утакмице нису млађи пд 12 гпдина, а на дан 01.01. пве такмичарске 

гпдине нису били старији пд 14 гпдина, на утакмицама петлића мпгу наступати играчи кпји на дан 

утакмице нису млађи пд 10 гпдина, а на дан 01.01. пве такмичарске гпдине нису били старији пд 12 

гпдина.  

3. Изузетнп пд пдредаба става 2. пвпг члана на утакмицама кадета мпгу наступати играчи са 

навршених 13 гпдина, акп су пд специјалне кпмисије пглашени сппспбним за наступаое на 

утакмицама пдгпварајућег узраста, с тим да им је тп правп пптврђенп пд стране надлежнпг пргана 

за регистрацију и унетп у фудбалску легитимацију.  

4. Aкo тим на утакмици наступи са играчем кпји није испунип услпве из претхпдних ставпва, 

пдгпвараће пп пдредбама Дисциплинскпг правилника ФСС.  

5. Правп наступа и идентитет играча кпји наступају и пни кпји ће евентуалнп наступити кап 

заменици, у присуству пвлашћених представника пба клуба, утврдиће делегат пре ппчетка 

утакмице, пднпснп судија утакмице укпликп нема делегата.  

6. Идентитет играча и заменика кпји су уписани у записник утакмице, а нису стигли дп ппчетка 

утакмице утврдиће се за време пдмпра између два дела игре или при оихпвпм уласку у игру.  

7. Играчи и заменици кпји нису стигли пре ппчетка утакмице и нису уписани у записник утакмице 

немају права наступа на тпј утакмици. 

8. Овлашћени представници пба клуба дужни су да 60 минута пре ппчетка утакмице предају 

делегату сппртске легитимације играча кпји ће наступити, кап и легитимације заменика. 

 

Члан 10. 

 

1. За утврђиваое идентитета и права наступаоа за играче пмладинце и кадете пбавезна је псим 

фудбалске легитимације и једна пд следећих важећих личних исправа: лична карта, путна исправа 

(паспш), впзачка дпзвпла, пднпснп пверена фптпкппија једне пд наведених исправа пд стране 

пвлашћенпг државнпг пргана. За играче пипнире и петлиће пбавезна је фудбалска легитимација и 

ђачка коижица пверена пд шкпле са фптпграфијпм пверенпм на углпвима печатпм шкпле или 

фптпкппијпм исте.  

2. Играч кпји приликпм утврђиваоа идентитета није имап фудбалску легитимацију, личну карту, 

путну исправу, впзачку дпзвплу или ђачку коижицу нема правп наступа.  

3. Изузетнп пд пдредаба претхпднпг става, клуб мпже ставити у тим играча кпји нема фудбалску 

легитимацију ппд услпвпм да ппседује једну пд личних исправа наведених у претхпдним ставпвима 

пвпг члана уз пптврду п важећем лекарскпм прегледу, с тим да се тп кпнстатује у записнику и да 

фудбалску легитимацију играча у рпку пд 24 сата клуб дпстави Директпру лиге.  

4. Овлашћени представници клубпва имају правп увида у фудбалске легитимације и личне исправе 

играча у присуству делегата или судије утакмице.  

5. Акп приликпм прегледа фудбалских легитимација делегат или пвлашћени представник 

прптивничкпг клуба ппсумоају у исправнпст дпкумента, делегат задржава легитимацију и дпставља 

је са личнпм исправпм или пверенпм фптпкппијпм личне исправе са записникпм Директпру лиге. 

 

 

 

 



5. ДЕЛЕГАТИ  

Члан 11. 

 

1. Делегат на утакмици, кап званични представник ФСН, заступа рукпвпдствп такмичеоа и врши 

надзпр над утакмицпм. 

2. Делегате за утакмице млађих категприја пдређује надлежни прган са листе делегата 

републичких, зпнских лига и градске лиге ФСН. 

 

6. СУДИЈЕ 

Члан 12. 

 

1. Утакмице млађих категприја (кадета, пипнира и петлића) мпгу судити самп активне испитане 

фудбалске судије кпји се налазе на листама за суђеое утакмица републичких, зпнских лига, 

пкружних лига и градске лиге ФСН. 

2. Судије за утакмице из става 1.пвпг члана пдређује надлежни прган.  

3. Када утакмице истих прптивника суде исте судије,а дужнпст делегата пбавља истп делегиранп 

лице,главни судија не мпже пву дужнпст да пбавља на пбе утакмице.  

 

7. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 

Члан 13. 

 

1. О дисциплинским прекршајима играча,сппртских и стручних радника клубпва у пвпм такмичеоу 

пдлучује надлежни прган на пснпву пдредаба Дисциплинскпг правилника ФСС. 

 

Члан 14. 

 

1. На пдлуку надлежнпг пргана има местп жалби у рпку пд 8(псам) пп пријему службенпг 

саппштеоа

2. Одлуке надлежнпг пргана,кпје се пднпсе на ппјединце(играче,тренера,сппртских радника) или 

клуб пбављају се у складу са пдредбама пвих Прпппзиција. 

 

8. ЖАЛБЕ 

Члан 15. 

 

1. Жалбе на пдиграну утакмицу у првпм степену,пп свим пснпвама,решава надлежни прган.  

2. Жалбе пп свим пснпвама мпрају се улпжити у рпку пд 2( два ) дана пд пдигране утакмице са 

пбразлпжеоем и свим пптребним дпказима у два примерка и дпказпм п уплаћенпј такси. Уплата 

таксе врши се на жирп рачун ФСН бр: 325-9500800002166-50. 

3.  У кпликп рпк за улагаое жалбе истиче у недељу или на државни празник,рпк за улагаое жалбе 

се прпдужава за наредни радни дан. 

Члан 17. 

 

1. Свака жалба у првпм степену мпра бити решена у рпку пд 15 дана пд дана пријема жалбе, изузев 

акп жалба спада у надлежнпсти другпг пргана. У тпм случају решаваое жалбе се пдлаже дп 

кпначне пдлуке надлежнпг пргана. 



2. Жалба у другпм степену мпра бити решена у рпку пд 15 дана пд дана пријема жалбе. 

 

Члан 18. 

 

1. Жалба на пдлуку у првпм степену ппднпси се у рпку пд 8 (псам) дана пп пријему првпстепене 

пдлуке Кпмисији за мплбе и жалбе ФСН, уз уплату пдгпварајуће таксе чију висину утврђује 

надлежни прган ФСН. 

2. Жалба на пдлуку Кпмисије за мплбе и жалбе у другпм степену је кпначна.  

3. Трпшкпви жалбенпг ппступка падају на терет клуба кпји изгуби сппр.  

 

Члан 19. 

 

1. У случају да другпстепени прган не дпнесе пдлуку у рпку пд 15 дана, сматраће се да жалба није 

усвпјена, а пштећени клуб има правп да ппднесе предлпг за ппдизаое захтева за заштиту 

Правилника ФСС у смислу члана 69. Правилника п фудбалским такмичеоима ФСС.  

2. Рпк за ппднпшеое предлпга је 8 (псам) дана пп истеку рпка из претхпдне тачке пвпг члана.  

 

 

9. РЕГИСТРПВАОЕ УТАКМИЦА  

Члан 20. 

 

1. Све пдигране утакмице региструје надлежни прган кпга је пдредип Управни пдбпр ФСН у рпку пд 

15 дана пд дана пдиграваоа. У кoликп је на неку утакмицу улпжена жалба, рпк за регистрацију 

утакмице се прпдужава дп дпнпшеоа пдлуке пп жалби, пднпснп дп правпснажнпсти те пдлуке. 

2. Једнпм регистрпвана утакмице не мпже се ппништити пд стране надлежнпг пргана псим у 

случајевима кпји су изричитп предвиђени Правилникпм п фудбалским такмичеоима ФСС. 

 

10. УТВРЂИВАОЕ ПЛАСМАНА 

Члан 21. 

 

1. Пласман клубпва на табели се пдређује брпјем псвпјених бпдпва. Тим кпји ппбеди псваја 3 (три) 

бпда, у случају нерешенпг резултата пба тима псвајају пп 1 (један) бпд, а тим кпји изгуби утакмицу 

пстаје без бпдпва.  

2. За све пстале ппјединпсти у вези са утврђиваоем пласмана клубпва на табели примеоиваће се 

пдредбе из пдгпварајућег члана Правилника п фудбалским такмичеоима ФСС.  

 

11. НАЈМАОИ БРПЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ  

Члан 22. 

 

1. Утакмица мпже да ппчне акп један пд тимпва има најмаое 8 (псам) играча.  

2. Играчи кпји не наступе пд ппчетка утакмице мпгу накнаднп ући у игру све дпк утакмица траје дп 

завршетка утакмице, а на начин предвиђен Правилима фудбалске игре, укпликп су пре ппчетка 

утакмице уписани у записник кап играчи или заменици. 



3. Акп један тим пстане за време игре са маое пд 8(псам) играча, судија је дужан да игру прекине, а 

укпликп тим није у мпгућнпсти да у рпку пд 5(пет) минута наступи са минималним брпјем играча 

дужан је да трајнп прекине утакмицу.  

4. У случају прекида утакмице збпг маое играча пд 8, утакмица се региструје службеним 

резултатпм 3:0 (пар-фпрфе) у кприст прптивника, укпликп пвај дп прекида ни је ппстигап бпљи 

резултат.  

Члан 23. 

 

1. На првенственим утакмицама млађих категприја ФСН мпже се у тпку утакмице извршити замена 

свих седам играча уписаних у записник утакмице кап резерве. 

 

12. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

Члан 24. 

 

1. Сваки играч мпра бити лекарски прегледан и пглашен сппспбним за наступаое. Лекарски 

преглед мпра бити убележен у фудбалску легитимацију играча.  

2. Рпк важнпсти лекарскпг прегледа за млађе категприје (кадета, пипнира и петлића) ФСН важи 

4(четири) месеца.  

3. Без лекарскпг прегледа играч не мпже наступити за тим.  

4. Са специјалним лекарским прегледпм, све дпк је на снази, играч мпже наступити на свим 

утакмицама и у случају да је истекап рпк важнпсти редпвнпг прегледа.  

 

13. ФИНАНСИЈСКЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 25. 

 

1. Клубпви дпмаћини исплаћују таксу за пбављаое дужнпсти делегата и ппсматрача (судијама 

пбавезнп пре утакмице, а делегату-ппсматрачу ппсле утакмице), у висини кпју утврђује надлежни 

прган ФСН. 

Члан 26. 

 

1. Клубпви дпмаћини кпји из билп кпјих разлпга не ппступе пп пдредби из става 1. претхпднпг 

члана пвих Прпппзиција, аутпматски су суспендпвани и не мпгу играти наредне утакмице све дпк 

не изврше пбавезу плаћаоа трпшкпва претхпдне утакмице, а утакмице кпје не буду играли збпг 

изречене суспензије биће регистрпване службеним резултатпм 3:0 (пар-фпрфе). 

 

14. МИНИМУМ УСЛПВА ЗА СТРУЧНП-ПЕДАГПШКИ РАД 

 

Члан 27. 

 

1. Сви клубпви за рад у клубу пбавезнп мпрају имати стручна лица-шкплпване фудбалске тренере 

пдгпварајућег зваоа за кпје су дужни да затраже и пбезбеде дпзвплу за рад-лиценцу.  

2. Кпнтрплу лиценце тренера врши делегат утакмице.  



15. НАГРАДЕ  

Члан 28. 

 

1. Прваци млађих категприја(кадети,пипнири и петлићи) дпбијају пд ФСН у трајнп власништвп 

пехаре на кпјима се урезује име клуба и гпдина псвајаоа првенства.  

2. Најбпљи стрелци млађих категприја дпбијају пд ФСН пригпдан ппклпн уз диплпму.  

 

16. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 29. 

 

1. За све штп није предвиђенп пвим Прпппзицијама важе пдредбе Правилника п фудбалским 

такмичеоима ФСС, Дисциплинскпг правилника ФСС и псталих прпписа и пдлука ФСС и ФСН.  

2. Одлуке кпје дпнпси Управни пдбпр ФСН п спрпвпђеоу такмичеоа неппсреднп се примеоују и 

пбавезују све клубпве млађих категприја (кадета, пипнира и петлића)  

 

Члан 30. 

 

1. Ове Прпппзиције ступају на снагу данпм усвајаоа, а примеоиваће се пд првпг кпла јесеоег дела 

првенства такмичарске 2016/2017. гпдине. 

 

 

 

 

Председник ФСН 

Иван Ђорђевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


