ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ФСН ЗА 2018/2019. ГОД.

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
1. Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење такмичења за млађе
категорије ФСН.
2. Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствено такмичење:састав
лига, игралиште, организација утакмице, право наступа и утврђивање идентитета играча, делегати,
судије, дисциплински прекршаји, жалбе, регистровања утакмица, утврђивање пласмана, најмањи
број играча и замене, лекарски прегледи, финансијске одредбе и минимум услова за стручно
педагошки рад.
Члан 2.
1. Такмичење за првенствене утакмице млађих категорија ФСН руководи Управни одбор ФСН, са
седиштем Трг Павла Стојковића бр. 10, преко органа које именује посебном одлуком.
Члан 3.
1. Такмичење у млађим категоријама ФСН (пионира и петлића) игра се двокружно.
2. Утакмице у конкуренцији кадета трају 2х45 минута, утакмице пионира трају 2х40 минута и
утакмице петлића 2х35 минута.
3. Клубови који имају две екипе обавезни су да предају спискове играча за сваку екипу посебно у
летњем и у зимском прелазном року. Играчи са списка прве екипе не могу наступати за другу екипу
и обрнуто. Уколико један играч наступи за другу екипу та утакмица ће бити регистрована
службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противничког клуба.
2. ИГРАЛИШТА
Члан 4.
1. Игралишта на којима се играју утакмице млађих категорија ФСН морају бити званично примљена
од надлежног органа.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ
Члан 5.
1. Организацију утакмице спроводе домаћи клубови који су дужни да се старају о организацији
утакмице.
2. Као домаћи клуб сматра се првоименовани клуб назначен у распореду утакмице.

3. Клуб-домаћин дужан је да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба, других
службених лица и публике како пре, тако за време одигравања утакмице и после ње.
4. Клуб домаћин дужан је да на свим првенственим утакмицама обезбеди лекара.
5. Клуб домаћин дужан је да делегату утакмице стави на располагање образац записника о
одигравању утакмице и да обезбеди да се записник попуни писаћом машином.
Члан 6.
1. Клуб домаћин је обавезан да припреми терен за игру, тако да буде подобан за одигравање
утакмице.
2. Преглед терена мора да буде извршен у присуству судије, делегата, капитена обеју екипа
и то у време које је службено одређено за почетак утакмице.
3. Да ли је терен подобан за игру због невремена или других утицаја који спадају у вишу силу
одлучује једино судија који је одређен да суди утакмицу.
Члан 7.
1. Клуб домаћин дужан је да сваку утакмицу писмено пријави органу МУП-а. Потврду о писменој
пријави домаћи клуб предаје делегату пре почетка утакмице која се прилаже уз записник.
2. Клуб домаћин дужан је да обезбеди довољан број редара који ће бити обележени
одговарајућим тракама око руке.
3. Клуб домаћин дужан је да обезбеди довољан број скупљача лопти, обучених у спортску опрему,
која се разликује по боји од опреме играча и судије.
Члан 8.
1. На свим утакмицама у ограђеном делу игралишта могу се налазити следећа лица:
а) тренер са одговарајућом лиценцом,
б) помоћник тренера,
в) највише седам заменика играча уписаних у записник утакмице, обавезно обучених у спортској
опреми,
г) лекар,
д) физиотерапеут,
ђ) представник клуба,
е) и остала лица према Правилнику о фудбалским такмичењима ФСС.
Изузетно, ако то услови дозвољавају, мора се дозволити улазак у ограђеном делу терена и тешким
инвалидима.
Припадници органа јавне безбедности, искључиво у униформама, могу се налазити око терена за
игру и предузимати мере у складу са потребама и правилима своје службе.
2. За сва остала лица, делегат утакмице захтеваће преко главног дежурног да такво лице одстрани
из ограђеног дела игралишта.
3. У колико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да почне.

4. ПРАВО НАСТУПА И УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТЕ ИГРАЧА
Члан 9.
1. На утакмицама млађих категорија ФСН имају право наступања сви правилно регистровани играчи
који су стекли право наступања по одредбама Правилника о фудбалским такмичењима ФСС и
Правилника ФСС о регистрацији клубова и играча.
2. На утакмицама кадета могу наступати играчи који на дан утакмице нису млађи од 14 година, а на
дан 01.01. ове такмичарске године нису били старији од 16 година , на утакмицама пионира могу
наступати играчи који на дан утакмице нису млађи од 12 година, а на дан 01.01. ове такмичарске
године нису били старији од 14 година, на утакмицама петлића могу наступати играчи који на дан
утакмице нису млађи од 10 година, а на дан 01.01. ове такмичарске године нису били старији од 12
година.
3. Изузетно од одредаба става 2. овог члана на утакмицама кадета могу наступати играчи са
навршених 13 година, ако су од специјалне комисије оглашени способним за наступање на
утакмицама одговарајућег узраста, с тим да им је то право потврђено од стране надлежног органа
за регистрацију и унето у фудбалску легитимацију.
4. Aкo тим на утакмици наступи са играчем који није испунио услове из претходних ставова,
одговараће по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
5. Право наступа и идентитет играча који наступају и они који ће евентуално наступити као
заменици, у присуству овлашћених представника оба клуба, утврдиће делегат пре почетка
утакмице, односно судија утакмице уколико нема делегата.
6. Идентитет играча и заменика који су уписани у записник утакмице, а нису стигли до почетка
утакмице утврдиће се за време одмора између два дела игре или при њиховом уласку у игру.
7. Играчи и заменици који нису стигли пре почетка утакмице и нису уписани у записник утакмице
немају права наступа на тој утакмици.
8. Овлашћени представници оба клуба дужни су да 60 минута пре почетка утакмице предају
делегату спортске легитимације играча који ће наступити, као и легитимације заменика.
Члан 10.
1. За утврђивање идентитета и права наступања за играче омладинце и кадете обавезна је осим
фудбалске легитимације и једна од следећих важећих личних исправа: лична карта, путна исправа
(пасош), возачка дозвола, односно оверена фотокопија једне од наведених исправа од стране
овлашћеног државног органа. За играче пионире и петлиће обавезна је фудбалска легитимација и
ђачка књижица оверена од школе са фотографијом овереном на угловима печатом школе или
фотокопијом исте.
2. Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбалску легитимацију, личну карту,
путну исправу, возачку дозволу или ђачку књижицу нема право наступа.
3. Изузетно од одредаба претходног става, клуб може ставити у тим играча који нема фудбалску
легитимацију под условом да поседује једну од личних исправа наведених у претходним ставовима
овог члана уз потврду о важећем лекарском прегледу, с тим да се то констатује у записнику и да
фудбалску легитимацију играча у року од 24 сата клуб достави Директору лиге.
4. Овлашћени представници клубова имају право увида у фудбалске легитимације и личне исправе

играча у присуству делегата или судије утакмице.
5. Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или овлашћени представник
противничког клуба посумњају у исправност документа, делегат задржава легитимацију и доставља
је са личном исправом или овереном фотокопијом личне исправе са записником Директору лиге.
5. ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 11.
1. Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такмичарски орган.
2. Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање,грип и сл), а не због спортске повреде
играча, то се може учинити ако су болесна најмање 4 играча једног клуба.
3. Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје играче за репрезентацију селекције ФСС И
ФСРИС, неће бити одлагања утакмица које су утврђене календаром такмичења.
4. Клубови који евентуално уговоре одигравање међународних утакмица у земљи или иностранству
у терминима у којима се играју утакмице редовног кола, неће моћи да траже одлагање својих
утакмица одговарајућег кола.
5. Одложене утакмице морају да се одиграју најкасније 15 дана од првобитног термина
одигравања утакмице у супротном такмичарски орган заказује термин утакмице.
6. У свим осталим случајевима о одлагању утакмице одлучује такмичарски орган.
6. ДЕЛЕГАТИ
Члан 12.
1. Делегат на утакмици, као званични представник ФСН, заступа руководство такмичења и врши
надзор над утакмицом.
2. Делегате за утакмице млађих категорија одређује надлежни орган са листе делегата
републичких, зонских лига и градске лиге ФСН.
7. СУДИЈЕ
Члан 13.
1. Утакмице млађих категорија (кадета, пионира и петлића) могу судити само активне испитане
фудбалске судије који се налазе на листама за суђење утакмица републичких, зонских лига,
окружних лига и градске лиге ФСН.
2. Судије за утакмице из става 1.овог члана одређује надлежни орган.
3. Када утакмице истих противника суде исте судије,а дужност делегата обавља исто делегирано
лице,главни судија не може ову дужност да обавља на обе утакмице.
8. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 14.
1. О дисциплинским прекршајима играча,спортских и стручних радника клубова у овом такмичењу
одлучује надлежни орган на основу одредаба Дисциплинског правилника ФСС.

Члан 15.
1. На одлуку надлежног органа има место жалби у року од 8(осам) дана по пријему службеног
саопштења.
2. Одлуке надлежног органа,које се односе на појединце(играче,тренера,спортских радника) или
клуб обављају се у складу са одредбама ових Пропозиција.
9. ЖАЛБЕ
Члан 16.
1. Жалбе на одиграну утакмицу у првом степену,по свим основама,решава надлежни орган.
2. Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2( два ) дана од одигране утакмице са
образложењем и свим потребним доказима у два примерка и доказом о уплаћеној такси. Уплата
таксе врши се на жиро рачун ФСН бр: 325-9500800002166-50.
3. У колико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник,рок за улагање жалбе
се продужава за наредни радни дан.
Члан 17.
1. Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе, изузев
ако жалба спада у надлежности другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до
коначне одлуке надлежног орган.
2. Жалба у другом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Члан 18.
1. Жалба на одлуку у првом степену подноси се у року од 8 (осам) дана по пријему првостепене
одлуке Комисији за молбе и жалбе ФСН, уз уплату одговарајуће таксе чију висину утврђује
надлежни орган ФСН.
2. Жалба на одлуку Комисије за молбе и жалбе у другом степену је коначна.
3. Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби спор.
Члан 19.
1. У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 15 дана, сматраће се да жалба није
усвојена, а оштећени клуб има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту
Правилника ФСС у смислу члана 69. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС.
2. Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана по истеку рока из претходне тачке овог члана.

10.РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 20.
1. Све одигране утакмице региструје надлежни орган кога је одредио Управни одбор ФСН у року од
15 дана од дана одигравања. У кoлико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију
утакмице се продужава до доношења одлуке по жалби, односно до правоснажности те одлуке.

2. Једном регистрована утакмице не може се поништити од стране надлежног органа осим у
случајевима који су изричито предвиђени Правилником о фудбалским такмичењима ФСС.
11. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 21.
1. Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи осваја 3 (три)
бода, у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод, а тим који изгуби утакмицу
остаје без бодова.
2. За све остале појединости у вези са утврђивањем пласмана клубова на табели примењиваће се
одредбе из одговарајућег члана Правилника о фудбалским такмичењима ФСС.
12.НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ
Члан 22.
1. Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање 7 (играча) играча.
2. Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све док утакмица траје до
завршетка утакмице, а на начин предвиђен Правилима фудбалске игре, уколико су пре почетка
утакмице уписани у записник као играчи или заменици.
3. Ако један тим остане за време игре са мање од 7(седам) играча, судија је дужан да игру прекине,
а уколико тим није у могућности да у року од 5(пет) минута наступи са минималним бројем играча
дужан је да трајно прекине утакмицу.
4. У случају прекида утакмице због мање играча од 7(седам), утакмица се региструје службеним
резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника, уколико овај до прекида ни је постигао бољи
резултат.
Члан 23.
1. На првенственим утакмицама млађих категорија ФСН може се у току утакмице извршити замена
свих седам играча уписаних у записник утакмице као резерве.
13. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
Члан 24.
1. Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним за наступање. Лекарски
преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију играча.
2. Рок важности лекарског прегледа за млађе категорије (кадета, пионира и петлића) ФСН важи
4(четири) месеца.
3. Без лекарског прегледа играч не може наступити за тим.
4. Са специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступити на свим
утакмицама и у случају да је истекао рок важности редовног прегледа.
14.ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
1. Клубови домаћини исплаћују таксу за обављање дужности делегата и посматрача (судијама

обавезно пре утакмице, а делегату-посматрачу после утакмице), у висини коју утврђује надлежни
орган ФСН.
2. Уколико се утакмица не одигра исплаћују се само путни трошкови за сва службена лица и такса
за делегата.
Члан 26.
1. Клубови домаћини који из било којих разлога не поступе по одредби из става 1. претходног
члана ових Пропозиција, аутоматски су суспендовани и не могу играти наредне утакмице све док
не изврше обавезу плаћања трошкова претходне утакмице, а утакмице које не буду играли због
изречене суспензије биће регистроване службеним резултатом 3:0 (пар-форфе).
15. МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Члан 27.
1. Сви клубови за рад у клубу обавезно морају имати стручна лица-школоване фудбалске тренере
одговарајућег звања за које су дужни да затраже и обезбеде дозволу за рад-лиценцу.
2. Контролу лиценце тренера врши делегат утакмице.
16.НАГРАДЕ
Члан 28.
1. Прваци млађих категорија(кадети,пионири и петлићи) добијају од ФСН у трајно власништво
пехаре на којима се урезује име клуба и година освајања првенства.
2. Најбољи стрелци млађих категорија добијају од ФСН пригодан поклон уз диплому.
17.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
1. За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским
такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС и осталих прописа и одлука ФСС и ФСН.
2. Одлуке које доноси Управни одбор ФСН о спровођењу такмичења непосредно се примењују и
обавезују све клубове млађих категорија (кадета, пионира и петлића)
Члан 30.
1. Ове Пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а примењиваће се од првог кола јесењег дела
првенства такмичарске 2018/2019. године.

Председник ФСН
Иван Ђорђевић, с.р.

