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 Службени билтен – 28 – 1                         ОКРУЖНА КАДЕТСКА  ФУДБАЛСКА ЛИГА  И                                                                                                       
   26.август 2016.године                              ОКРУЖНА ПИОНИРСКА  ФУДБАЛСКА ЛИГА     
 

   У Јагодини је 23.августа 2016.године одржана Конференција фудбалских клубова Окружне  
кадетске фудбалске лиге и Окружне пионирске фудбалске лиге. 
Конференцији ових фудбаслских клубова су присуствовали представници већине 
фудбалских клубова. 
 

На Конференцији фудбалских клубова ових лига представници клубова су упознати са 
Одлукама Извршног одбора Фудбалског савеза Поморавског округа и о начину организације 
такмичења ових лига. 
 

После дискусија већине учесника Конференције закључено је, а у циљу  смањења трошкова, 
да се такмичење у обема лигама организује на територијалном принципуи да се клубови 
поделе у две групе “Југ” и “Север” и да такмичење у обема лигама почне 03/04..септембра 
2016.године. 
 

Кадетска окружна фудбалска лига 
 

А) Окружна кадетска фудбалска лига 
  
За такмичење у Окружној кадетској фудбалској лиги пријавила су се 12 фудбалска 
клуба који су подељени на две групе са по шест клубова а такмичење се организује по 
двоструком бод систему. 
 

Састав група је следећи: 
 

Група “Ј у г”       Група “Север” 

 

Р.
бр 

Назив фудбалског 
клуба 

Место 
Дан 

играња 
 

Р. 
Бр. 

Назив фудбалског 
клуба 

Место 
Дан 

играња 

1. ФК”Напредак”  Дреновац субота  1 ФК”Млади Радник” Н. Ланиште субота 

2. ОФК”Текстилац” Параћин недеља  2 ФК”Табане 1970” Јагодина недеља 

3. ФК”Хајдук”  Чепуре недеља  3 ФК”Левач” Рековац недеља 

4. ФК”Јединство” Мијатовац недеља  4 ФК”Братство” Међуреч недеља 

 5. ФК”Морава” Ћуприја недеља    . ФК”Лугомир” Ракитово недеља 

6. ФК”Супска” Супска субота  6. ФК”Раднички” Свилајнац субота 
 

Све утакмице ове лиге играју се суботом или недељом  са почетком у 10,оо часова, што 
је наведено у претходном прегледу. 
 

По завршетку пролећног дела првенство организује се утакмица између првка група за 
добијање првака Окружне кадетске лиге за такмичарску 2016/2017.годину.  
 

Пионирска окружна  фудбалска лига 
 

За такмичење у Окружној пионирској фудбалској лиги пријавио се 21 фудбалски клуб 
који су подељени на две групе, Група “Југ” са 11 фудбалска клуба и Група “Север” са 
десет клубова а такмичење се организује по двоструком бод систему. 
 

 
 



 
Састав група је следећи: 
 

Група “Ј у г”                    Група “Север” 

 

Р.
бр 

Назив фудбалског 
клуба 

Место 
Дан 

играња 
 

Р. 
Бр. 

Назив фудбалског 
клуба 

Место 
Дан 

играња 

1. ФК”Младост” Јовац недеља  1. ФК”Шумадинац” Драгово недеља 

2. ФК”Јединство” Мијатовац субота  2. ФК”Левач” Рековац субота 

3. ФК”Морава 1918” Ћуприја недеља  3. ФК”Партизан” Глоговац недеља 

4. ФК”Батинац” Батинац недеља  4. ФК”Морава” Рибаре недеља 

 5. ФК”Моравац 2015” Крушар недеља   5. ФК”Јухор” Главинци недеља 

6. ФК”Борац 1805” Паљане недеља  6. ФК”Младост” Кончарево недеља 

7. ФК“ОФК Братство” Медвеђа субота  7. ФК”Драгоцвет” Драгоцвет недеља 

8. ФК”Рудар” Плажане недеља  8. ФК”Табане 1970” Јагодина субота 

9. ФК”Будућност” Милива недеља  9. ФК”Кушиљево” Кушиљево недеља 

10 ФК”Напредак” Златово недеља  10 ФК”Ресавац” Суботица недеља 

11 ФК”Рембас” Ресавица недеља      
 

Све утакмице ове лиге играју се суботом или недељом  са почетком у 10,оо часова, што 
је наведено у претходном прегледу. 
 

По завршетку пролећног дела првенство организује се утакмица између првака група 
за добијање првака Окружне пионирске лиге за такмичарску 2016/2017.годину.  
                                                                                                               
На основу овлашћења  Конференције фудбалских клубова Кадетске окружне фудбалске и 
Пионирске окружне фудбалске лиге Комесар за такмичење је  извукао такмичарске бројеве  и 
на основу извучених такмичарских  бројева сачињен је Распоред такмичења ових категорија  
у јесењем делу такмичарске 2016/2017.године. 
За такмичење у овим лигама важе Пропозиције такмичења за првенствене утакмице 
фудбалских такмичења млађих категорија у лигама из надлежности ФСПО. 
 

Право наступа имају играчи који су исправно регистровани за одговарајући тим и објављени у 
“Фудбалу” и то следећих годишта: 
 

- за кадетске екипе играчи рођени 01.01.2000. и 01.01.2001.године. 
 

- за пионирске екипе играчи рођени  01.01.2002.године и млађи 
 

Паушална накнада за вођење првенства у јесењем делу такмичарске 
2016/2017.године износи 4.000,оо (четири хиљаде) динара. Финансијске 
обавезе се уплаћују на рачун ФСПО број: 155 – 2194 – 24 одједном до 
10.09.2016.године. 
Утакмице ових лига суди један судија и то углавном са територије где се 
утакмица игра. 
 

За сва нејасна питања обраћати се канцеларији ФСПО лично или преко 
телефона 228 – 850. 

Прилог: 1. Распоред утакмица Окружне кадетске фудбалске лиге  одговарајуће групе  

                      у јесењем делу такмичарске 2016/2017.године 

                  2. Распоред утакмица Окружне пионирске фудбалске лиге  одговарајуће  

                       групе  у јесењем делу такмичарске 2016/2017.године 
Спортски поздрав и успешно такмичење. 
                                                                                                         КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ             
                                                                                                           Стојадиновић Живота, с.р. 



 
 
 
 
 
 


