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П  Р  О  П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

 

ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ ОМЛАДИНСКЕ,  

КАДЕТСКЕ  И ЛИГA ПИОНИРА И ПЕТЛИЋА ФСРИС У 

ПРВЕНСТВУ 2021/2022. ГОДИНЕ  
 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

1) Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење 

такмичења за првенство Омладинске, Кадетскe и Лиге пионира и петлића 

ФСРИС.  

2) Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствено 

такмичење: састав лиге, игралишта, организација утакмице, одлагање утакмица, 

право наступања и утврђивање идентитета играча, тренери,  делегати, судије, 

дисциплински прекршаји, жалбе, регистровања утакмица, утврђивање пласмана, 

најмањи број играча и замене, лекарски преглед, финансијске одредбе, проходност 

и обнављање лига, минимум услова за стручно - педагошки рад и награде. 

 

Члан 2. 

 

1) Такмичењем Омладинске, Кадетске  и лиге пионира и петлића ФСРИС  

руководи Извршни одбор ФСРИС, са седиштем у Нишу, Ул. Николе Дражића бр.15, 

преко органа које именује посебном одлуком. 

2)  Директора лиге и Комесара за суђење млађих категорија и Дисциплинског 

судију  ФСРИС именује Извршни одбор ФСРИС.  

3) Комесар за суђење одређује судије за утакмице у складу са Правилником о 

судијама и суђењу, а Директор лиге  орган је за доношење одлука везаних за 

такмичење у првом степену као и за одређивање делегата. Директор лиге надлежан 

је за примену Дисциплинског правилника у надлежности ФСРИС. 

 

САСТАВ ЛИГА 

 

Члан 3. 

 

1) Такмичење у Омладинској лиги које има 20 клубова одвијаће се у 2 групе 

(„Север“ и „Југ“) од по 10 клубова. 

2) Прва Кадетска има 16 екипа, а Друга Кадетска лига има 13 екипа. 

3) У Првој лиги пионира и петлића такмичење се одвија у јединственој лиги са 16 

екипа и са две друге лиге (група „Југ“ са 17 екипа и група „Север“ са 14 екипа). 

4) Такмичење у лиги пионира и петлића одвијаће се паралелно, тако што ће 

клубови приликом утврђивања распореда – жребања добијати исте такмичарске 

бројеве, што значи да су противници у сваком колу у обе конкуренције исти.  

5) По правилу утакмице пионира играју се пре утакмица петлића, с тим што је 

могућ другачији договор клубова.  

 



Члан 4. 

 

1) Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и 

дужни су да се старају о успеху организације утакмице. 

2) Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица дужна су да 

пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице. 

 

Члан 5. 

 

1) У Омладинској лиги такмичење организује се у 2 групе („Север“ и „Југ“) од по 

10 клубова, у двокружном систему након чега ће се наставити кроз плеј-оф и плеј-

аут. Пет првопласираних екипа играће плеј-оф такмичење, а осталих 5 играће плеј-

аут. У плеј-оф и плеј-аут такмичењу се игра двокружно само против екипа из друге 

групе. У омладинској лиги, у овој такмичарској години 2021/2022, одиграваће се 

тако што ће се у јесењем делу одиграти 14 кола, а у пролећном делу преостала 4 

кола након чега се наставља кроз плеј оф и плеј аут. 

2) У Првој и Другој лиги кадета такмичење се организује по двоструком бод 

систему и спроводи у два дела (пролећни и јесењи део), тако што ће сваки клуб по 

једном бити гост и једном домаћин.  

3) У Лиги пионира и петлића такмичење се организује на следећи начин: Прва 

лига са 16 клубова – двоструки бод систем, Друга лига „Југ“ са 17 клубова – 

двоструки бод систем, Друга лига „Север“  са 14 клубова по двоструком бод 

систему. 

4) Утакмице у конкуренцији омладинаца и кадета трају 2 х 45 минута, утакмице 

пионира трају 2 х 40 минута а утакмице петлића 2 х 35 минута. 

 

2. ИГРАЛИШТА 

 

Члан 6. 

 

1) Сви клубови морају имати сопствено или уговором обезбеђено игралиште за 

сваку такмичарску годину. 

2) Клубови су обавезни да утакмице Омладинске, Кадетске  и Лиге пионира и 

петлића ФСРИС  организују на теренима где своје утакмице играју њихове прве 

(сениорске) екипе или на терену свог или другог клуба који је званично 

регистрован за одигравање утакмица  или на терену који је регистрован за 

одигравање утакмица млађих категорија од стране надлежног органа за 

такмичарску 2021/2022 годину. 

3) Игралишта на којима се играју утакмице омладинаца, кадета, пионира и 

петлића морају бити званично примљена од надлежне комисије ФСРИС.  

 

 

3. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ОДИГРАВАЊА И ВРЕМЕНА 

    ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

 

Члан 7. 

 

1) Распоред и сатницу утакмица одређује Директор лиге пре почетка такмичарске 

године, утврђен по одредбама овог члан, а исти се може се изменити само из 

разлога више силе и најкасније 3 дана пре утакмице, и о томе писмено обавестити 

оба клуба, судије и делегате утакмице. 



2) При одређивању времена почетка утакмице млађих категорија клубови морају 

водити рачуна о међусобној удаљености клубова и то: клубови из истог места могу 

заказати утакмицу у 10,00 часова, ако је удаљеност до 200 километра утакмица се 

може заказати најраније у 11,00 часова, а ако је удаљеност преко 200 километара 

утакмица се може заказати најраније у 13,00 часова. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

 

Члан 8. 

 

1) Организацију утакмице спроводе домаћи клубови. 

2) Као домаћи клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у распореду утакмица. 

Члан 9. 

1) Клуб домаћин обавезан је: 

 

● да сваку утакмицу писмено пријави надлежном органу МУП у року који 

одреди тај орган, а најкасније 5 дана пре одигравања утакмице и 

истовремено тражи потребан број полицајаца.  

●  да у записник утакмице унесе списак игача за утакмицу. 

●  клуб-домаћин је дужан да обезбеди компјутер са обавезном интернет 

конекцијом и штампач. Уколико клуб-домаћин не обезбеди горе наведене 

услове, делегат неће дозволити да се утакмица одигра, 

●  клуб-домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање образац 

записника о одигравању утакмице, предходно унет у информациони систем 

„КОМЕТ“ који представља званичну платформу за израду записника и 

извештаја са утакмице, као и да пружи сву неопходну помоћ при 

састављању записника и евентуалном саслушању одређених лица, 

●  да обезбеди шест скупљача лопти, обучених у спортској опреми, која се 

разикује од опреме играча који играју, 

● одобрење МУП–а за организовање утакмице или потврду о примљеној 

писменој пријави домаћи клуб  предаје делегату пре почетка утакмице. 

Уколико утакмица није пријављена надлежном органу, утакмица се неће 

играти. 

● да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и других 

службених лица како пре, тако за време одигравања и по завршетку 

утакмице,  

● да одреди главног дежурног који је одговоран за целокупну организацију 

утакмице и у обавези је да омогући делегату вршење дужности, 

● да одреди најмање пет редара, који ће бити обележени одговарајућим 

тракама око руке или маркерима, ради одржавања реда, како за време 

одигравања утакмице, тако пре и после заршетка утакмице, 

● списак редара, клуб - домаћин предаје делегату који га прилаже уз свој 

извештај надлежном органу, 

● да обезбеди здравствену заштиту и возила за случај повреде играча и име и 

презиме лекара и број возила писмено достави делегату утакмице као и све 

остале податке у вези са утакмицом, 

● да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на то немају 

право, 

● да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег квалитета. 

 

(2) Клуб-гост обавезен је: 



 

● да у записник утакмице унесе списак играча за утакмицу. 

 

                                                         Члан 10. 

 

(1) На свим утакмицама на клупи за резервне играче могу се налазити 5 службених 

лица и 7 резервних играча:  

• (а) лиценцирани овлашћени представник клуба;  

• (б) лиценциран тренер клуба, обучен у спортску опрему;  

• (в) помоћни тренер, обучен у спортску опрему;  

• (г) лиценцирани лекар; 

• (д) физиотерапеут;  

• (ђ) највише седам резервних играча уписаних у записник утакмице, обучени 

у спортску опрему. 

 

Члан 11. 

 

1) Клуб - домаћин дужан је да гостујућем клубу обезбеди сигуран и пријатан 

боравак у месту одигравања утакмице, да се стара о дочеку и испраћају гостујуће 

екипе као и да јој обезбеди све остале услове у вези са одигравањем утакмице. 

 

5. ПРАВО НАСТУПА И УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА 
 

Члан 12. 

 

1) На утакмицама Омладинске, Кадетске и лиге пионира и петлића ФСРИС  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) У омладинским лигама могу наступити највише 3 играча старија од годишта 

прописаног за ту категорију такмичења, чије годиште ће бити одређено посебном 

одлуком Извршног одбора ФСРИС. 

3) Овлашћени представници оба клуба су дужни да 1 сат пре почетка утакмице 

предају делегату, а ако њега нема судији утакмице, списак играча који ће 

наступити. 

(4) Овлашћени представници клубова имају право увида у списак играча клубова у 

присуству делегата или судија утакмице. 

 

Члан 13. 

 

1) На утакмицама омладинаца могу наступити играчи рођени 2003. године и млађи. 

2) На утакмицама кадета могу наступити играчи рођени 2005. године и млађи. 

3) На утакмицама пионира право наступа имају играчи рођени 2007. године и 

млађи. 

4) На утакмицама петлића право наступа имају играчи рођени 2009. године и 

млађи. 

5) Изузетно од одредаба под 1) и 2) овог члана на утакмицама омладинаца могу 

наступати и играчи са навршених 15 година а на утакмицама кадета играчи са 

навршених 13 година, ако су од специјалне лекарске 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. У лиги пионира могу наступати играчи који на дан одигравања 

утакмице имају напуњених 12 година, а у лиги петлића 10 година. 

6) Ако тим на утакмицама наступи са играчем који није испунио услове из 

претходних ставова, одговараће по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, с 

тим што ће клуб сносити и друге последице предвиђене прописима ФСС и ФСРИС. 

7) Право наступања и идентитет свих играча који наступају и оних који ће 

евентуално наступити као заменици, у присуству овлашћених представника оба 

клуба, утврђује пре почетка утакмице делегат утакмице, односно судија утакмице 

уколико нема делегата, а за играче који су уписани у записник а који нису стигли 

на почетак утакмице, непосредно пре уласка у технички простор.  

8) Овлашћени представници оба клуба на утакмицама петлића дужни су да 60 

минута пре почетка утакмице предају делегату спортске легитимације играча који 

ће наступати, као и легитимације заменика, уз ђачку књижицу или оверену копију 

исте. 

 

Члан 14. 

 

1) Овлашћени представници клубова имају право увида у фудбалске легитимације 

и личне исправе играча петлића у присуству делегата или судије утакмица. 

2) Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегата или овлашћени 

представник противничког клуба посумњају у исправност овог документа, делегат 

задржава легитимацију играча петлића и доставља је са личном исправом или 

овереном фотокопијом личне исправе и записником Директору лиге. 

3) За утврђивање идентитета и права наступања играча Омладинаца, Кадета и 

Пионира довољан је записник утакмице и списак играча. 

4) Ако приликом утврђивања идентитета играча делегат или овлашћени 

представник противничког клуба посумња у идентитет, играч је дужан да свој 

идентитет докаже личном картом, путном исправом или другим важећим 

документом. 

5) Ако играч нема тражени документ за утврђивање идентитета, делегат или судија 

ако нема делегата забраниће му наступ на тој утакмици. 

 

 

6. ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА 
 

Члан 15. 

 

1. Одлагање утакмица може одобрити једино Директор лиге. 

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, Када Директор лиге добије писмени захтев за одлагање утакмице 

због болести играча са комплетном медицинском документацијом (налаз 

надлежног специјалисте, дијагноза, мишљење за опоравак тј. дужину боловања 

и сл.), пре доношења одлуке затражиће предлог и мишљење од Медицинске 

комисије ФСРИС по захтеву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре 

достављања мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесника и 

сл. 

3. Ако клуб који учествује у овом такмичењу, даје 4 (четири) или више играча у 

репрезентације које састављају ФСС или ФСРИС, тада се, на захтев клуба, 

утакмица мора одложити и изменити распоред одигравања. 

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 30 дана од првобитног 

термина одигравања утакмице. 

 

7. ТРЕНЕРИ  

 

Члан 16. 

 

1) Тренер може обављати дужност на утакмици само ако има дозволу за рад у 

одређеном клубу у складу са одредбама одговарајућег правилника.  

Клуб је обавезан да тренерима омогући стручно усавршавање: 

● Набавку стручне литературе 

● Учествовање на семинарима које организује надлежна стручна организација 

тренера и то најмање на једном семинару годишње. 

2) Потребне лиценце за обављање тренерске дужноси у млађим категорија ФСРИС 

по одлуци ФСС су: 

• Омладинска и Прва кадетска лига, минимум УЕФА „Б“ лиценца 

• Друга кадетска лига, Пионири и петлићи, минимум УЕФА „Ц“ лиценца. 

 

 

8. ДЕЛЕГАТИ 

 

Члан 17. 

 

1) Делегат на утакмици, као званични представник ФСРИС, заступа руководство 

такмичења и врши надзор над утакмицом. 

2) Делегате за утакмице ове лиге одређује Директор лиге са листе делегата савезних 

лига, републичке и зонских лига a по потреби и са нижих лига. 

3) Делегате за утакмице одређује Директор лиге. Делегат на утакмици као 

званични представник Савеза, заступа руководство такмичења и врши надзор над 

организацијом утакмице. Делегат за време утакмице и вршења дужности носи 

ознаку ФСРИС. Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се 

стара да се све одредбе ових пропозиција поштују.  

 

Његове конкретне дужности су:   

  ϖϖϖϖ да дође на игралиште најкасније 60 минута пре заказаног почетка 

утакмице, 

ϖϖϖϖ да у присуству представника клубова сачини записник утакмице, 

ϖϖϖϖ преко КОМЕТ платформе у 4 примерка, најкасније 30 минута пре њеног 

почетка и да по један примерак достави представницима обе екипе и судији 

утакмице, док један примерак задржава за себе,  

ϖϖϖϖ да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет играча,   

ϖϖϖϖ да овлашћеним представницима клубова, у њиховом присуству дозволи 

увид у записник утакмице,   

ϖϖϖϖ да забрани улаз у део игралишта предвиђен за резервне играче и службена 

лица свима који на то немају право, као и службеним лицима која не испуњавају 

услове из ових пропозиција,  

ϖϖϖϖ да записник утакмице држи код себе до завршетка утакмице, ради боље 

контроле и тачног уочавања евентуалних пропуста,  

ϖϖϖϖ да контролише организацију утакмице, 

ϖϖϖϖ да описно оцени учинак судија. 

Делегат је обавезан да непосредно по завршетку утакмице, у присуству овлашћених 

представника оба клуба и судија евентуално саслуша потребна лица. Делегат има 



врховни надзор над редарском службом и може да захтева повећање броја редара, 

Делегат нема права да се меша у одлуке судија. Делегат не сме да даје никакве 

изјаве у вези са утакмицом, већ све примедбе треба да унесе у записник преко 

КОМЕТ платформе. Делегат утакмице је дужан да свој комплетан извештај са 

утакмице (доказ о пријави утакмице МУП-у, списак редара, спецификацију 

трошкова службених лица, као и евентуалне изјаве саслушаних играча и других 

лица итд...) у року од 48 часова од времена одређеног за почетак утакмице унесе и 

верификује преко информационе платформе КОМЕТ. Делегат је у обавези да на 

утакмицу са собом понесе дигитални фото-апарат или мобилни телефон који има 

могућност израде квалитетних дигиталних фотографија. У случају недоласка 

делегата његову дужност преузима судија утакмице. Директор лиге је дужан да 

изриче мере забране обављања делегатске дужности оним делегатима који своју 

дужност не обављају у складу са овим пропозицијама. 

 

9. СУДИЈЕ 

 

Члан 18. 

 

1) Првенствене утакмице могу судити само активне испитане фудбалске судије 

који се налазе на листама за суђење утакмица Српске лиге,  зонских лига, 

окружних лига и градске лиге ФС Ниша , а по потреби и са виших листа о чему 

одлучује Комесар за суђење .  

2) Судије за утакмице ФСРИС одређује Комесар за суђење са листа судија из става 

1. овог члана. 

3) Судија је дужан да поступа у складу са Правилима фудбалске игре, да пре 

почетка утакмице прегледа игралиште и одлучи да ли је терен подобан за игру. 

4) Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе и да га овери 

потписом. 

5) У случају искључења играча судија у записник утакмице наводи разлоге 

искључења, а за остале прекршиоце такмичарске дисциплине уноси пријаву у 

записник, како би делегат могао да спроведе поступак узимања изјава у вези са 

наводима у пријави. 

 

 

10. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 

Члан 19. 

 

1) О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радника клубова 

у овом такмичењу одлучује Директор лиге на основу Дисциплинског правилника 

ФСС, као и критеријума које доноси Извршни одбор ФС Србије и ФСРИС.  

2) Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се јави делегату ради 

саслушања. Уколико се искључени играч не јави делегату ради саслушања, клуб је 

дужан да саслуша играча и писмену изјаву достави Директору лиге у року од 24 

часа после одигране утакмице. Ако играч из претходног става не достави изјаву, 

сматраће се да је саслушан. 

3) На одлуку Директора лиге има места жалби у року од 8 (осам) дана по пријему 

службеног саопштења. 

4) Одлуке Директора лиге, које се односе на појединце (играче, тренера,  спортског 

радника) или клуб, објављују се у складу са одредбама ових Пропозиција. 



5) Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због 

добијене 4 (четири) опомене играч издржава на наредној првенственој утакмици. 

Након оствареног бонуса од 4 (четири) опомене и паузе, играч следећу казну 

забране играња издржава после сваке друге опомене. Играчу који је завршио 

првенство са једном, две, три опомене, а његов клуб наступа на утакмицама баража 

или наставља такмичење по било ком основу, опомене и аутоматска казна забране 

играња због 4, 6, 8 итд. опомена се не бришу већ играч са њима започиње утакмице 

баража или наставак такмичења. 

6) Клуб организатор утакмице на чијем се игралишту, било да је власник или је 

корисник игралишта, у вези са утакмицом пре, за време или после утакмице догоде 

нереди, а утврди се да није предузео мере да их спречи, или да их није предузео у 

довољној мери, као и гостујући клуб чији навијачи проузрокују или учествују у 

нереду, казниће се: -у лакшем случају-новчаном казном, -у тежем или поновљеном 

случају, забраном играња од 2 - 12 утакмица на свом игралишту, и свим 

игралиштима удаљеним мање од 30 километара од места седишта клуба. Физички 

напад посматрача на учеснике игре - играче, заменике, стручна, техничка и 

службена лица, судије и делегата - и већи нереди посматрача, на или око стадиона, 

пре, за време и после утакмице, сматра се тежим прекршајем. 

 

11. ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ 
 

Члан 20. 

 

1) Суспендовани клуб, не може наступити на јавној утакмици све док траје 

суспензија. 

2) Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвешавања 

правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза 

насталих из такмичења предвиђених пропозицијама надлежног такмичења, 

регистроваће се са 3-0 (пар-форфе) у корист противника. 

3) Сматра се да је клуб одустао од такмичења, ако својом кривицом није одиграо 2 

(две) утакмице у току такмичења у истој такмичарској сезони, и обе су 

регистроване службеним резултатом 3:0 (пар-форфе). 

4) Клуб који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи утакмицу са 3:0 

(пар форфе) и кажњава се новчаном казном, као и казном одузимања бодова према 

одредбама Дисциплинског правилника ФСС. 

                 

Члан 21. 

 

1) Клуб који се налази под суспензијом због неизмирених разних обавеза не може 

наступити, а утакмице се региструју са 3-0 (пар-форфе), у корист противничког 

клуба. 

2) Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати са 3-0 

(пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен према Дисциплинском 

правилнику ФС Србије. 

 

12. ЖАЛБЕ 
 

Члан 22. 

 

1) Жалбу на одиграну утакмицу у првом степену, по свим основама, решава 

директор лиге. 



2) Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки учесник овог такмичења, 

који сматра да је оштећен резултатом утакмице на коју се жали. 

3) 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 се врши на текући рачун ФСРИС број: 160-17756-61. 

4) Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, рок за 

улагање жалби се продужава за први наредни радни дан. 

 

Члан 23. 

 

1) Неблаговремено уложене, необразложене, недокументоване, нетаксиране и 

недовољно таксиране жалбе неће се разматрати. 

2) У оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе узимаће се у 

обзир датум поштанског жига на препорученом писму, односно вирманском 

налогу. 

 

Члан 24. 

 

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 органа. 

2) Жалба у другом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема 

жалбе. 

 

Члан 25. 

 

1) Жалба на одлуку у првом степену подноси се у року од 8 дана од пријема 

првостепене одлуке Комисији за молбе и жалбе ИО ФСРИС, уз уплату одговарајуће 

таксе чију висину утврђује надлежни орган ФСРИС. 

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 26. 

 

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 Правилниика ФСС у смислу члана 69. Правилника о 

фудбалским такмичењима ФСС. 

2) Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из претходне тачке овог 

члана. 

 

13. РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА 
 

Члан 27. 

 

1) Све одигране утакмице региструје Директор лиге у року од 15 дана од дана 

одигравања. Уколико 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 утакмица не може се поништити од стране Директора лиге 

осим у случајевима који су изричито предвиђени Правилником о фудбалским 

такмичењима ФСС. 



 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА 
 

Члан 28. 

 

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 је изгубио 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. 

 

15. НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ 
 

Члан 29. 

 

1) Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање 7 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 играча, судија је дужан да игру 

прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5 минута наступи са 

минималним бројем играча дужан је да трајно прекине утакмицу. 

4) У случају прекида утакмице због мање играча од 7, утакмица се региструје 

службеним резултатом 3:0 (пар - форфе) у корист противника, уколико овај до 

прекида није постигао бољи резултат. 

 

Члан 30. 

 

1) На првенственим утакмицама Омладинске, Кадетске и Лиге пионира и петлића 

ФСРИС може се у току утакмице извршити замена свих седам играча уписаних у 

записник као резерве.  

 

16. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 
 

Члан 31. 

 

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 играча који на дан прегледа има најмање 17 

година важи 6 месеци а за млађе играче четири месеца.  

3) Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није обавио лекарски 

преглед у одређеном року или коме је од стране лекара забрањено играње, као и 

играч коме лекарски преглед није унесен у информациони систем КОМЕТ не може 

наступити на јавној утакмици, и делегат је дужан забранити наступ таквом играчу. 

4) Специјални лекарски преглед важи четири месеца за играча кадета за наступ у 

омладинској екипи, односно пионира за наступ у кадетској екипи. Са специјалним 

лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступити на свим 

утакмицама и у случају да је рок важности редовног лекарског прегледа истекао. 



5) Са специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступати 

на свим утакмицама и у случају да је истекао рок важности редовног прегледа. 

 

 

17. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 

 

1) Клубови лига млађих категорија уплаћују накнаду за програмске активности на 

уздизању и унапређењу фудбалског спорта и за вођење такмичења одговарајућем 

територијалном савезу, према посебној одлуци коју доноси Извршни одбор 

ФСРИС.  

2) Клубови лига млађих категорија уплаћују чланарину за играче одговарајућим 

(територијалним) савезима, а доказ о уплаћеној-измиреној чланарини мора бити 

унесен у информациони систем КОМЕТ.  

3) Клубови домаћини исплаћају путне трошкове и таксу за обављање дужности 

судија, делегата (судијама обавезно пре утакмице, а делегату - посматрачу после 

утакмице) у висини коју утврђује надлежни орган ФСРИС. 

4) Уколико клуб-домаћин не поступи по одредбама из претходног става или исте 

исплати у недовољном-непотпуном износу, дужан је да трошкове службених лица у 

пуном износу исплати до следеће утакмице коју игра као домаћини. У противном, 

клуб се налази под аутоматском суспензијом и против њега ће бити покренут 

дисциплински поступак. 

5) Судије и делегат који воде утакмице истих противника у Лиги пионира и 

петлића ФСРИС наплаћују само једну таксу. 

6) Ако се из било којих разлога одигра утакмица екипа само једне узрасне 

категорије, судије и делегат наплаћују такође једну таксу, односно износ као да су 

одигране обе утакмице. 

7) Судије утакмице лиге млађих категорија уплаћују таксу на жиро-рачун ФСРИС 

160-17756-61 у висини од 10% од наплаћене прописане таксе. 

 

 

18. ПРОХОДНОСТ И ОБНАВЉАЊЕ ЛИГЕ 
 

Члан 33. 

 

1) По завршетку такмичарске сезоне 2021/22. прваци Омладинске и Прве кадетске 

лиге улазе у Омладинску и Кадетску лигу ФС Србије. 

2) По завршетку такмичарске сезоне 2021/22. из Прве кадетске лиге испада 

последњепласирана екипа, као и још онолико екипа колико се врати из Кадетске 

лиге ФС Србије. У Прву кадетску лигу ФСРИС улази првопласирана екипа из 

Друге кадетске лиге ФСРИС. 

3) Првак Прве лиге пионира стиче право играња на турниру за добијање победника 

ФСС. Из Прве лиге пионира испадају 2 (два)  најслабије пласирана тима. С 

обзиром да је првенство друге лиге пионира организовано у две групе (група 

„Север“ и група „Југ“), прваци тих група попуниће наредне сезоне прву лигу 

пионира.  

4) Право играња у одговарајућим лигама ФС Србије не могу стећи клубови чије 

екипе већ наступају у одговарајућим лигама ФС Србије у такмичарској 2021/22. 

години,  исто тако важи и у лигама ФСРИС. 

5) Одлуку о обнављању односно о попуњавању Омладинске, Кадетске лиге и Лиге 

пионира и петлића ФСРИС до одређеног броја клубова доноси , такође, Извршни 

одбор ФСРИС. 



6) За прелазак у виши ранг и попуну лига, Извршни одбор ФСРИС има право да 

изврши процену финансијског стања, створених услова, играчког потенцијала, 

стручних и аматерских радника у клубовима, а у циљу утврђивања и обезбеђивања 

стабилних услова који гарантују нормално и несметано такмичење у вишем рангу. 

7) Екипа која одустане у току такмичења неће моћи да пријаву екипу у наредној 

године и биће кажњена новчаном казном у износу од 50.000,оо динара. 

 

19. МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО - ПЕДАГОШКИ РАД 
 

Члан 34. 

 

1) Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању услова за стручно - 

педагошки рад са млађим категоријама играча. 

2) Минимум услова за стручно - педагошки рад у клубовима чине они услови који 

су дати у Правилнику ФСС о нормативима и минимуму услова за стручно - 

педагошки рад у клубовима, као и они који су прописани одговарајућим одлукама 

ФС Србије и ФСРИС. 

3) Сви клубови за рад у клубу обавезно морају имати стручна лица – школоване 

фудбалске тренере са одговарајућом лиценцом које су дужни да обезбеде оверену 

дозволу за рад од стране ФСРИС. 

4) Клуб који нема пријављене тренере са одређеном лиценцом за обавњање 

дужности на утакмицама одређених категорија биће новчано кажњен. 

5) Контролу поседовања лиценце и оверене дозволе за рад тренера врши делегат 

утакмице за лигу Петлића док код осталих лига је то регулисано „КОМЕТ“ 

системом. 

 

 

20. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 

 

Члан 35. 

 

1) Све одлуке органа лиге објављују се на интернет сајту ФСРИС. 

2) Одлуке о распореду утакмица, као и месту и времену одигравања утакмица 

објављују се на информационој платформи КОМЕТ и сајту ФСРИС и то најкасније 

5 (пет) дана пре одигравања. У осталим случајевима клубови се о распореду 

обавештавају мејлом, с тим да обавештења приме најкасније 48 часова пре 

одигравања утакмице. 

3) Одлуке Директора лиге које се односе на клуб или појединца (играча, тренера 

или фудбалског радиика) као и остале одлуке објављују се у Службеном билтену у 

виду кратког саопштења, а заинтересованим клубовима доставља се писмени 

отправак одлуке с образложењем и поуком о правном леку. 

4) Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног билтена, да прате 

службена саопштења и да на захтев доставе одговоре у достављеном року, у 

противном подлежу дисциплинској одговорности. 

 

 

21. НАГРАДЕ 

Члан 36. 

 

1) Прваци Омладинске, Кадетске и Лиге пионира и петлића добијају од ФСРИС у 

трајно власништво пехаре на којима се урезује име клуба и година освајања 

првенства. 



 

22. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 

1) За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о 

фудбалским такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС и осталих 

прописа и одлука ФС Србије и ФС региона Источне Србије. 

 

Члан 38. 

 

1) Одлуке које доноси Извршни одбор ФСРИС о спровођењу такмичења 

непосредно се примењују и обавезују све клубове у лигама млађих категорија 

ФСРИС.  

 

Члан 39. 

 

1) Ове Пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а примењиваће се од првог 

кола јесењег дела првенства такмичарске 2021/2022. године. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ФСРИС 

    Новица ТОНЧЕВ, с.р. 

 


