
 

 

 
     УПУТСТВО, КРИТЕРИЈУМИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ МАТИЧНИХ, РЕГИОНАЛНИХ 
 И ЗАВРШНИХ ТУРНИРА ЗА ПРВАКА СРБИЈЕ 

 
 

1. Представника на регионалним  и Завршним турнирима за првака Србије може да има матична 
лига која је у целости испунила све обавезе према Пропозицијама и другим актима ММФЛ 
Србије. 

 
            2. Име екипе учесника директор матичне ММФЛ односно регионални координатор доставља 
                директору ММФЛ Србија, а по завршетку  завршног турнира на матичној лиги односно 
                регионалног турнира. 
              

3. На завршним турнирима на матичним лигама као и регионалном односно Завршном 
    турниру за првака Србије може да наступи само играч који поседује легитимацију 
    надлежног фудбалског савеза са уписаним правом наступа на дан одигравања турнира 
    и важећим лекарским прегледом (4  месеца). 

 
                Играч који није напунио 7 година може да наступи на основу обрасца прописаног од 
                стране ММФЛ Србије и овереном фотографијом као и важећим лекарским прегледом  
                (4 месеца). 
 

4. Играч који не поседује прописану документацију у тачки 3 нема право наступа ни уз 
    договор представника екипа. 
 
5. Представници екипа учесница матичних,  регионалних  и завршних турнира за првака 
    Србије и директори њихових матичних лига су у обавези да пре одигравања турнира 
    провере да ли су сви играчи регистровани на исправан начин и да поседују прописану 
    документацију. 
 
6. Директор ММФЛ Србије и регионални координатори и могу да одреде посебна  
    службена лица - делегате на завршним турнирима  који имају задатак да: 

- изврше идентификацију играча,  
- утврде поседовање прописаних фудбалских легитимација и важећих лекарских 

            прегледа, 
- поседовање прописане спортске опреме   
-  утврде    потштовање осталих услова  у складу са Пропозицијама, упутствима и 

другим актима ММФЛ Србије и ФСС.  
 

    Делегати имају право на накнаду путних трошкова и дневницу на основу одлуке директора 
    ММФЛ Србије. 
    Уколико није одређен делегат његову функцију обавља технички директор турнира. 
 

 
 



 

 

 
7. Идентификација играча се врши ОБАВЕЗНО пре почетка утакмица и право наступа 
    имају само играчи који поседују легитимацију надлежног фудбалског савеза или 
    прописан образац ММФЛ Србије за играче са непуних 7 година (Микро лига) са 
    овереном фотографијом и важећим лекарским прегледом. 
     
    Ово су једини валидни документи  за идентификацију играча и организатор не може 
    уважити ниједан други докуменат без обзира на сагласност представника екипа. 
 
    Све примедбе на идентитет играча могу се ставити искључиво пре почетка утакмице и 
    накнадне примедбе у току или по завршетку утакмице се неће прихватити. 
 
    Играч који нема легитимацију односно прописани идентификациони докуменат  нема 
    право наступа на матичном, Регионалном и Завршном турниру за првака Србије без 
    обзира на сагласност и мишљење представника екипа-учесника. 

 
8. Играч мора да има важећи лекарски преглед (4 месеца). 
    Пре почетка утакмице представник екипе је дужан да уз докуменат за идентификацију  
    на увид делегату утакмице приложи и доказ о важећем лекарском прегледу играча који 
    су у саставу екипе. 
 
9. Играч не може да наступи на утакмици уколико нема штитнике (костобране) за ноге, 
    прописану спортску опрему и спортску обућу. 
    Свака врста копачке ЗАБРАЊЕНА ! 
 
10. Технички директор регионалног турнира и Завршног турнира за првака Србије је директор 

                ММФЛ домаћина-организатора турнира и одговара за целокупну организацију турнира. 
                Директор Регионалног турнира је регионални координатор на чијој територији се игра турнир 
                а директор свих Завршних турнира за првака Србије је директор ММФЛ Србије. 
 
          11. Број учесника, састав група и систем такмичења за Регионалне турнире одређује 
                 рег.координатор у договору са директорима ММФЛ из региона, а за Завршне турнире за првака 
                 Србије директор  ММФЛ Србије у договору са координаторима региона или на основу 
                 извршеног жреба.  
 
          12. Екипа која не дође на Регионални турнир или Завршни турнир за првака Србије из било ког 

    разлога губи право учешћа у ММФЛ Србије у наредној сезони као и све друге екипе тог клуба 
    -школе фудбала у било којој категорији. 
 

           13. Пласман у групама се одређује по броју освојених бодова. 
 
                 Уколико је број бодова исти коначан пласман одлучује: 

-  међусобни сусрет,  
- затим гол разлика, 
- број постигнутих голова  

      -    и на крају жреб. 



 

 

     Уколико се Регионални или Завршни турнир за првака Србије игра у групама са по 3 
     екипе, организатор може донети одлуку да се уместо критеријума ''жреба'' као последњи 
     критеријум користи резултат из пенал завршнице која се изводи одмах по завршетку 

                 утакмице нерешеним резултатом унутар групе (по 3 пенала). 
 
14. На завршни турнир за првака Србије пласирају се по две првопласиране екипе са 
      регионалних турнира, а директан учесник је екипа-представник домаћина, техничког 
      организатора турнира. 
 
15. Трајање утакмица на Регионалним турнирима и Завршним турнирима за првака Србије у свим 
      категоријама је 2x15 минута а директор турнира изузетно може одлучити и о другачијој 

                  сатници уколико је то неопходно због укупне сатнице-трајања турнира или мањег оптерећења 
                  екипа о чему мора благовремено обавестити екипе-учеснице. 
 
 

16. Казне за неспортско понашање на утакмици за играча су:  
 
       -  жути картон  
       - и искључења (на 2 мин., до краја утакмице са и без права замене након 5 мин)   
 
      Играч искључен до краја утакмице нема право наступа на следећој утакмици. 
      Играч после друге јавне опомене (жутог картона) нема више право уласка у игру на тој 
      утакмици и  нема право наступа на следећој. 
      Уместо њега може након 5 минута да уђе други играч на тој утакмици на којој је 
       наведени играч добио други жути картон. 
 
17. Увођење лопте у игру (дегажирање) након гол аута врши се на начин да голман или 
       играч ногом са пода из голманског простора убацује лопту до пола терена. 
 
18. Ако је голман ухватио лопту рукама у току игре може да је баци назад у игру руком и 
преко пола терена.  
     
      НОГАМА НИКАКО НЕМОЖЕ ПРЕКО ПОЛА ТЕРЕНА ИЗ СВОГ ГОЛМАНСКОГ 
      ПРОСТОРА. 

 
            19. Клизећи старт није дозвољен , осим голмана искључиво у голманском простору,  
                  уколико се њиме угрожава противнички играч и судије су у обавези да га и  
                  превентивно санкционишу. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            20.Технички организатор-домаћин турнира обезбеђује: 
 
                  - одговарајућу просторију за одржавање техничког састанка пре и у току турнира 
 
                 - записничаре,  
 
                 - судије - мора да буду обезбеђене испитане фудбалске судије а у завршном триагоналу и 
                    полуфиналним и финалним утакмцама мора да суде по двојица судија у пару,  
                    један судија може да суди највише 3 утакмице заредом. 
 
                 - медицинску службу која треба физички да буде присутна у објекту за време комплетног 
                   трајања турнира. 

       Медицинску службу поред стручног медицинског радника обавезно чине дежурни возач и 
       дежурно возило и њихови подаци треба да буду уписани у записник за сваку утакмицу. 
       Није обавезно да дежурно возило буду кола хитне помоћи или санитетско возило али мора да 
       буде возило које величином и др.карактеристикама омогућује сигуран и правовремен 
       транспорт у случају потребе. 
        
      - непрестано присуство редарске службе, 
 
     - озвучење и сигуран и обезбеђен простор за завршну свечаност – доделу диплома 
  
      - официјелног фотографа  
 
      - да сат пре почетка турнира нема точења алкохола за време трајања турнира у 
        комплетном објекту 
 
      - да сва службена лица имају видљиве службене ознаке и идентификацију. 
 
      - конзумацију освежавајућих пића за све играче, тренере и представнике екипа као и 
        друга службена лица – судије, делегат, записничар 
 
      - све друге потребне услове у складу са Пропозицијама и на захтев директора турнира 
       

            21. ММФЛ Србије обезбеђује награде за регионалне и завршне турнире за првака Србије и то 
                  пехаре и медаље за три првопласиране екипе и награду за фер плеј екипу и у обавези је  
                  да их правовремено достави техничком организатору турнира. 
                   
            22. Организатор-домаћин турнира је обавезан да изврши пријаву скупа надлежном органу 
                  МУП-а на чијој се територији турнир одржава и обезбеди сигуран боравак свих 
                  учесника у месту одигравања турнира. 
 

23. Сатницу и распоред одигравања одређује тех.директор турнира-директор ММФЛ 
      организатора-домаћина турнира у договору са рег.координатором и директором ММФЛ 

                  Србија и правовремено га доставља свим учесницима 
                  Технички организатор обезбеђује вођење записника и евиденцију утакмица. 



 

 

24. Организатор-домаћин турнира је обавезан да омогући сигуран и повољан смештај за екипе 
       које долазе са веће удаљености и боравиће дуже времена у месту одигравања турнира  

 
25. У првом плану је ФЕР ПЛЕЈ и свако неспортско понашање од стране било ког учесника 
      на турниру организатор-домаћин је обавезан у старту санкционисати и спречити. 
 
26. По процени директора турнира  може се донети одлука о присуству навијача-публике у 
      простору за игру односно удаљењу из тог простора. 
 
27. Организатор-домаћин и директори ММФЛ чије екипе учествују на регионалним 
      турнирима и Завршним турнирима за првака Србије су обавезни да са овим Упутством  
      и пропозицијама упознају екипе које учествују на турниру и то пре доласка на турнир. 

 
28. Директор матичне ММФЛ и регионални координатор су одговорни да екипе учесници 
      рег.турнира и Завршног турнира за првака Србије из њихових лига односно региона 
      буду исправне у складу са одредбама овог Упутства и обавезни су да са садржајем овог 
     Упутства упознају све екипе учеснице рег.турнира и Завршних турнира за првака Србије 
      из својих лига-односно региона  пре доласка на турнир 
 
29. У случајевима који нису обухваћени овим Упутством примењују се одредбе  
      одговарајућих прописа ФСС, претходно дате Инструкције директора ММФЛ Србије 
      који доноси и коначну одлуку у случају евентуалног спора. 

       
                               Београд, 10.март  2015. године 
 
                               Спортски поздрав, 
                               Маријан Менићанин 
                               директор ММФЛ Србија 
 
 

НУЛТИ СТЕПЕН ТОЛЕРАНЦИЈЕ ЗА СВАКИ ОБЛИК ЗА СТВАРАЊА НЕГАТИВНЕ 
АТМОСФЕРЕ И НАРУШАВАЊЕ ФЕР ПЛЕЈА ОД СТРАНЕ БИЛО КОГ УЧЕСНИКА 
ЗАВРШНИХ ТУРНИРА (тренери, родитељи, гледаоци...) 
 
НЕ СМЕ СЕ ДОЗВОЛИТИ БИЛО КОЈИ ОБЛИКА ПРИТИСКА НА ДЕЦУ И У ТИМ 
СЛУЧАЈЕВИМА ОБАВЕЗНО ПРЕКИДАТИ УТАКМИЦЕ, УПОЗОРИТИ И ОДСТРАНИТИ  
ИНИЦИЈАТОРЕ НЕСПОРТСКОГ ПОНАШАЊА. 
 
СВИ ЗАВРШНИ ТУРНИРИ МОРАЈУ БИТИ ПРИЈАВЉЕНИ ОРГАНИМА МУП-А  
УКОЛИКО ЈЕ НЕОПХОДНО ПРЕКИДАТИ ОДИГРАВАЊЕ ТУРНИРА ДА БИ СЕ 
ИЗБЕГЛИ ВЕЋИ ИНЦИДЕНТИ. 
 
СВИ ЗАВРШНИ ТУРНИРИ МИНИ МАКСИ ЛИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ 
МОРАЈУ ПРОТЕЋИ У ФЕР И КОРЕКТНОЈ АТМОСФЕРИ А ИСКЉУЧИВО И ЈЕДИНО У 
ПРВОМ ПЛАНУ МОГУ ДА БУДУ ''Д Е Ц А''. 

 


